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పీఠిక 
వరన్పరభావవినిమయం (వధానలత్యుంగా ఏర్పడిన. 

భాష నానాటికీ వదునుదేధుతూ వస్తుంది, అవసర మేర్చడీ 

న కెల్లా, ఆస క్రి "వంపొందిన కెల్లా: మానవని జ్ఞానం 

వికసించిన శ్లైల్లా, 'మనసూ మేధా నేవళం "లేలిన కెల్లా 

భాషలో మార్పులూ, చేర్పులూ, కూర్చులూ అనంతంగా. 

వరి ల్ల డం అనూణానంగా: వస్తున్నది. 

తన మనోభావాల నన్నింటినీ ఈ తోడివారికి చెప్పున 

గలచేవ తన భామకు నంతరించుకొనడంలో (వతి మనీహీ, 

(వతి "కాలంలోనూ (వయత్నపూర్వకంగానో, అ వయత్నం 

గానే ఎంతో కొంత కమ్ చేస్తూనే వుంటాడు, తత్ఫలితంగా 

ఒకనాటికంకు మణొకనాడు భాషలో కొ త్తమాటలూ, 

కొత్త మాటలలేటలూ, మాటలు కొత్తవి కానవ్వుడు 
వానిశే కొంగొత్త త్ర భ్ వచ్య్భాయలూ ఏర్పడుతూ వస్తున్నవి, 

సామాన్యంగా విడివిడిగా పొడి మాటలుగా ఉన్నవే, 

అపూర్వ న మ్మేళనంతో - ఆ మాటలకు విడివిడిగా వేనికీ లీని, 
ఏదో ఒక అపూర్వభావవ్య_క్షి కీకరణకు మూలము ల ఎ ప్శ్ష్ట 

వదబంధథాలుగా భాషలో నిలిచివోతున్నవి, 

వానినే పదబంధము లనీ, నుడికారము లనీ, వలుకు 

బడు లనీ, జాతీయము లసీ చీర్కొంటనా ఉంటాము. ఇవే 

కవితాలతాంకుర | వథమాలవాలా లనీ విజ్ఞులు ఛావిస్తార, 

మూటకు “కళ్ళలో కారం పోసుకొను' అన్న వలుకు 

బడి తినుకుందాం. ఇందులో మూడు వదా లున్న వి: కళ్ళు, 

కారము. పోనుకొనుటా. కాని ఈ మూడు మాటల చేరిక ' 

వాని విడివిడి అనర్థాలకు చేనికీ చెందని అసూయా(గ్ర క న్తతను 
వెలనాడుతున్నది, | = 

“కాస్త పచ్చగా కనిపి. స్వేనరి అది కళ్ళలో కారం. 

పోసుకుంటుంది,” 



పీర్రిక 
వరస్సరభా వవినిమయం (వధానలత్మ్యుంగా ఏర్పడిన 

భాష నానాటికీ వదునుచేరుతూ వస్తుంది, అవసర మేర్చడి 

నశ్లైల్లా ఆస కి చెంపొందిన మైల్లా, మానవవిజ్ఞానం 

ఏక సించిన శ్రైల్లాః 'మనసూ మేధా నేవళం "లేలిన చల్లా 

భాషలో మార్పులూ, వేద్చలూ, కూర్చులూ అనంతంగా 

వర్శిల్లడం అనూఇవానంగా వస్తున్నది, 

తన మనోభావాల నన్నింటినీ తోడివారికి చెప్పున 
గలచేవ తన భాషకు సంతరించుకొనడంలో (వతి మనీషీ, 

(వతి "కాలంలోనూ (ప్రయత్న పూర్వకంగానొ, అ|వయత్నం 

గానో ఎంతో కొంత కృషీ. చేస్తూనే వుంటాడు. తత్ఫలితంగా 
ఒకనాటికంకు మణొకనాడు భాషలో కొ త్తమాటలూ, 

కొత్త మాటల లేటలూ, మాటలు కొత్తవి కానఫహ్యుడు 

వానిేశే కాంగా త్త భావచ్చాయలూ ఏర్పడుతూ వస్తున్నని, 

సామాన్యంగా విడివిడిగా పొడి మాటలుగా ఉన్నవే, 

అపూర్ణసమ్మేళనంతో _ ఆ మాటలకు విడివిడిగా వేనికీ లేని 
ఏదో ఒక అపూర్వభావవ్య _శ్రీకరణకు మూలము లై - విశిష్ట 
వదబంధాలుగా భాషలో నిలిచిపోతున్న వి. 

వానినే వదబంధము లనీ, నుడికారము లసీ, వలుకు 

బడు లనీ, జాతీయము లనీ పేర్కొంటూ ఉంటాము. ఇవే 

కవితాలతాంకుర |వథమాలవాలా లనీ విజ్ఞులు భావిస్తారు, 

మాటకు “కళ్ళలో కారం పోసుకొను" అన్న వలుకు 

బడి తీసుకుందాం, ఇందులో మూడు పడా లున్నవి: కళ్ళు, 

కారము. పోసుకొనుటా, కాని ఈ మూడు మాటల చేరిక 

వాని విడీపిడి అర్థాలకు వేనికీ చెందని అసూయ్మాగ న్తతను 

వెలనాడుతున్న ది, 

“కాన్న వచ్చగా కనిపిస్తే సరి అది కళ్ళలో కారం 

పోసుకుంటుంది, ” 



జ 

ks వై వాక్యం ఎక్కడో ఏ మహానిద్యాంసుడో, మహో 

కవో “ఉవయోగించే అపూర్యభాపావి శే చెపుం కాదు, 

మోళూ, మేమూ (వతి వల్లెవట్టునా, (వతి రచ్చవట్టునా 

ఏనాడు వడితే ఆనాడు వినే అవకాశ మున్న టే. - వింటు 

న్న'దే - ఆ మాట, 

అంక, తనలోని ఏదో ఒక విశీష్టమూ ఉజ్జ్ఞలమూ 

తీ వమూ తయిన'' భావాన్ని వినిపించుటకూ, ఎదుటివారి. 

మనసున సూటిగా అంతగానూ నాటునట్లు చేయుటకూ (వయ 

త్నించుటలో ఇలాంటి విలవ్షణవదబంఛాలను (వతి తెనుగు 

తల్లి, తండి, పిల్లలూ నృష్టిస్తూ నె వున్నారు, తతృలితం 

గానే అనేకం భావలో వేశి స్తున్న వి, | 

నో మె వాక్యాన్ని అలాగే మణజోౌకభావలో వ వడా. 

నికి ఆ పదాని కున్న అర్థమూ, వాక్యంలో కారకం అప్ 

మాచి, వ్యాక రణయు క రంగా అర్థం చెప్పి, అలాగే అను 

వది స్తే ఆ నిగ్చి ప మైనభావం య స్సే రాదు, 

అందుకే అది నుడికారము, తెనుసనుడులలోనీ 

ఒకానొక విశిష్టపదబంధ వై చి త్రి అనుకుంటాము. 

ఇది తెనుగులోనే కాదు, [వతిభాషలోనూ వున్నదే. 

మన కిక్క-డ |వ్రనక్షం తెనుగు గనుక తెనుస్తనంగ లే అను 

కుంటున్నాము. 

“ఒళ్ళంతా 'జెజ్లులు (పాకిన ట్లున్న” దన్న ప్పుడు మనకు 
తోచే భావస్ఫూరర్తి రి కని (గహించే తా నా మాటల వేటకు ' 

దిగి మజింత వాటంగా చచెవడం ఆరంఖించినాడు, అందుకే 

ఇవి కపి తాల తాంకురానికి ఆలవాలము లనుట. 

ఇలాంటి నుడికారాలు అనేక విధాలుగా అన్నకి. 

కొన్ని మనిషిలఅవయవాలవై ఏర్పడినవి. నెత్తిన 
నోడు పెట్టుకొని చెప్పడం ముదలు, కాలికి బలవం' కట్టుకొని 

తిరగడం "నాకా. (వతి అవయవంపై నా ఎన్నా కాన్ని నుడికా 

రాలు ఏర్పడినవి, 3 
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అలాగే మనం. నిత్యం చూస్తున్న వశువయ్య్యూదుల 

నుండి కొన్ని ఏర్పడినవి, గోడమిోది పిల్లి, దీవంముందు బల్లి 

మొదలు, కోతికి కొబ్బరికాయ చిక్కినట్లు, కుక్కలు ,. 
కాట్లాడుకున్నట్లూ ముదలు, కాలు (ద్రవ్వడం, గర్జించడం 

మొదలు, దున్నమోిద వాన కురిసినట్టు వజకూ అనేకం. 

ఇలా వచ్చినవ్, 

తాము గమని సున్న వరినర | వకృతి | వావ వరిజానం 
నుంచీ ఎన్నో వచ్చినవి ఇసుక ee నంత జనం 

"మొదలు సూదిమొన మోవడానికి వీలు లేకుండా వజకూ, 

వర్షం వెలిసినట్లుగా సద్దు మణగడం మొదలు కుండపోతగా 

కరవడంచాకా ర్తని ఉన్నవి, 

అజచేతిరేకలు కనిపిస్తున్న వనుటతో వేకువ నతను - 
ముచ్చటగా చెప్తాడు.. కాదారి మాదారి (పా ద్దని చీకటిని 

సూచిస్తాడు. ఎంత గెవ్పకవి మనివి. | 

ఇలా ఏర్పడిన. నుడికారాలు కాక, కేవలం ఊడి 
చెవుటకూ, నొక్కి. వక్కాణించుటకూ కొన్ని. జంటవదా 

లను తను నృష్టించుకున్నాడు. . ఒకవ్వు డామాటను కాస్త 

అందంగా అనడంవజశే ' అయినా న చే అనువదించుకున్నా డు, 

నగా న్మటా, పురుగూ పటా, నుళువూ ఒళువ్రూ : 
ఇలా ఎన్నెన్నో వెలసినవి, వరువు అన్నా, (వతిష్ట అన్నా 

ఒకశే. అయితే నేం! వరువూ వతిస్టా ఉన్న కుటుంబం 
అనుటలో ఒక వీలత.ణవదబంధం ఏర్పడినది, 

ఇలాంటివి కాక శబ్బవల్ల ల్ల వ క్రియ లెన్నో విశిష్ట 

విలతణస్ఫూరి రితో నుడికాళాలలో చేరనవి. 

చన్నిచ్చుట చన్ను నిచ్చుట కాదు; కొండ చేయుట 

కొండను చేయుట కాదు; వీట పెట్టుట వీటను పెట్టుట 

కాదు, నవే, నోరు చేయుట నోరును “చేయుట అసి తెనుగు 

వా డనుకోగలడా? 

అశ్హు కయ్యము వొడుచుట, అమ పొడుచుట, 

ఆన పొడుచుట మొదలగువానిలోని పొడుచుట ఆ విశిస్థపద 
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నంయుతితో + స్ఫురింపజేశేఆర్థం. “కలది వోనితో చేరినప్పుడే 
అవుతుంది: . oe - 

PE 'మిన్ను దన్నుటలో, తల దన్ను టలో; జిగి తన్నుటలో 

తన్నుట మన మూమూలు' తన్నుట "కాదు, చెట్లు వట్టు, 

తిప్పలు నట్టు, -- రోర్రజలు వట్టు వగ రాలు అవొక "పకిష్ట 

భావది ద్యోతకాలు, oe 

అశ అవనర మిచ్చుట, పూజ యిచ్చుట, చెలి 

యిచ్చుట, అనుజ్ఞ యిచ్చుట, మొల యిచ్చుట, దళ 

బుచ్చుట "ఇత్యాదులు. ఎన్ని రకాల రీతులనో అపూర్యవద 

వళష్టసాన్ని హీత్యంతో యా యిచ్చు అర్థ మిస్తున్నది. 

చెజవట్టుట చెజును నట్టుట ' కామ్ కదా! కొమ్ములు 

"'సూకుట' కొమ్ములను" చూపుట కాదు కదా, 7 

! తలా అనేకంగా వున్నవి. a 

మజీ కేవలం ధ్వన్యనుకరణ లై లె వచ్చినవి చాలానే 

కలవు, కొటుకొలు లాడు, మొెజుమెటు లాడు, పటపట పండ్లు 

కెలుకు, చిటవట వాన కురియు ఇలాంటిపి, 

అర్థవై వైలతుణ్యం లేకున్నా ఒకే రూవంలో ఉండే కను 

ముక్కా-లీరు, అరిపడ్వర్లాల వంటివి కొ న్ని, 

- ఇవన్నీ టిసీ చేర్చి నుడికారాల నిఘంటువును వేటుగా 

తయారు చేయవలె నన్న నంక ల్ఫం కేవలం (గ్రంథస్థ మై మెన 

వానిని ఒకచో' చేద్చుటశే కాక, 'అనలు (గ్రంథస్థం శానిప్, 

నిఘంటువుల శెక్క-నివి వందలూ' వేలూ ఉండి పోగా వానిని 

చేద్చటక్తూ. అయి ' "అన్నది: 

అంగ్లాది. ఇతరభాషలలో కోసంస్టితరు ఆయా 

వ్రభానవదాల (కిందనే, ఆ వదం కొలికిపూనగా ఏర్పడిన 

నుడికారాల నన్నిటినీ వి శేషార్ధవివరణలతో పాటు ఇస్తూ 

మన కోశాొలలో సూర్యారాయాం|ధథ నిఘంటువు 

(జన్యపదాలు) వావిళ్ళ నిఘంటువు 'కొన్ని టిని పివ్వవ లె నని 

(వయత్నించినా ఆ వని నమ్మగం కాలేదు. అసలు 'శేవలం 



నా 

వాడుకలో ఉన్నని ఎక్కుటా వారి ఉద్దేశం కాదు. 'మజీ శబ్ద 

వల్లవ[కియలను ఆ వదబంధంలోనుండి తప్పించి ముందు 

వడానికి అర్థం మార్చి (వ్రాసి యిచ్చాటతో నుడికారపు 
వడుస తలియరాకుండా పోయినది, 

చన్నిచ్చుట అన్నది అలా ఒకటిగా కాక, చన్ను 

అనుమాటకు'._స్తన్ఫము అన్న అర్థం కూడా ఉన్న దని (వాసి, 

ఆ (వయోగ మిచ్చీ (వయోజనం తక్కువ. చన్నుకు _న్తన్య 

మన్నది చన్నిచ్చుటలో తప్పా వ్యన్త సంగా ఎన్నడూ రాదు, 

అలాంటపుడు . ఆ మాటకు ఆ అర్థమూ ఉన్న దనుట ఎలా! 

విఖన్నవదాల కలయికతో అవలా విశిష్టార్థాలలో ఏర్పడిన 
మాటలు, 

ఈ విషయం (శ్రీ దీపాల పిచ్చయ్యశొన్త్రిగారు 
“సాహిత్య నమిాతు” లో విపులంగా చర్చించినారు, 

అట్లని ఏవీ కోశాలలో చేర లే దని కాదు. (బౌణ్యం 

"మొదలు, ' వావిళ్ళదాకా ఎన్నో చేరినని. కొన్ని ఏవదం 

[కిందనో (వయోగాలలో ముక్కు. మొగం తెలియకుండా 

కూర్చున్నని; కొన్ని ' విడివడిపోయి వేరు కాపురాలు పెట్టి 

నని. . 

మటిీ అలా కాక నుడికారాలను వేటుగా, అకారాదిగా 

నంగథనం చేయడానికి తొట్టతొలిసారి (ప్రయత్ని ంచినవారు 
థ్రీ) నాళం కృ ప్లా రావుగారు, “తెలుగు జాతీయములు” అను 

చేర వా రొక్టగంథం రెండు సంపుటాలలో (వచురించారు, 

| అందులో కేవలం రెండువేల చిల్లర వదబంధాలు 

మా[తమే చేరినవి, అయినా వారి కృషి. (వ(పథమం, 

(సముఖం, 

ఇలా అటూ చెటూ చెదరి ఉన్న వే కాక మొత్తం 

వాడుకలో ఉన్నవీ. వాడుకలోనూ (గంథాలలోనూ కాడా 

ఉన్నవీ, (గంథాలలో మాత్రమే మిగిలి వాడుకలో మాయ 

మయినపీ అన్నీ -వైవన్హా లన్నింటికి చెందినవానిని ఒక 

"వేట 'చేర్చవల నని ఆం ధసాహిత్యఅకాడమో మహో 

'నంకల్పం చేసి మాకు వని అవ్చగించినది, 



౧ం 

ఇదొక మహానము[ దమథ నంవంటివని, మనవాజ్బయం 

అనంతం, అందులో అచ్చయినపవీ, అచ్చు కానివీ, 

అవపాఠాలతో అచ్చయినవి, అనమ్మ గంగా వెలువడినవీ, 

అంతు కజెలియనిప్, అంతు వట్టనివి ఎన్నో (గ్రంథా లున్నవి. 

వక కోశాదులలో నంగ థిత మెనవానిని ఈ దృష్టితో 

వేటు వేసి నరిమాచుకుంటున్న మూడు అర్థాలు సరికొ త్తగా 

చూచుకొని నిర్ణ యించుకొనవలసిన అవనరమూ ఏర్పడినది, 

కొన్ని వాడుకలో ఏ మూలో ఒకమూల సునిర్హి ఫ్ర మూ 

సున్సష్టమూ అయిన అర్థంలో ఉండగా, ఆ వాడుక నినక 

చెప్పిన సుదూరార్లాలూ అఏ నరిచేసుకొనకా తప్ప లేదు, 

చైెగా పాఠాలను కొన్ని చోట్ల సరిదిద్దుకొంకు తప్ప కుదరని 

పట్టులూ బాలానే కనివించినవి. 

ఇలా ఈవని సుని నృత మె పోయినది, అందువల్ల 

కొంత వరి|శ్రమ ఎక్కు. వై నా తేవ్ప దని సరికొత్తగా _వధాన 

(గంథనంచయా న్నంతటినీ నన్నయనుండీ నేటి కవులలో 

తెనుగు నుడికారపు సొంపులు నింపుకున్న  వలువురు 

రచయితల (గంథాలదాకా చూడవలసి వచ్చినది, 

అట్లని (పతి గంథం మూడడం సాధ్యమా ! (సాచీన 

(గంథనంచయంవజకూ, దాదాపు ఏ యుగంలో నైనా నే 

(వధాన్నగ ౦థాల నన్ని టిని వరిశీలించడం జరిగినా, నేటి 

వానిమాట అలా చెప్ప వీలు లేదుకదా ! 

మతి వాడుకలో మా(తమే ఉన్న వాని సంగతి ఏమని 

చెప్పగలం? అవెన్నో ఎటు వడికే అటు సాగరాగాథాలలో 
కలిసిపోయిన మంచి మత్యాలలా చిప్పల పా త్తిీట దాగి 

ఉన్నవే ! అవెట్లా ఎన్నని పెకి "లేగలం? 

ఆయినా సాహాసించినాము, ఏీన్నన్ని, వీన్న బా 

రువయోగించగా ఏీన్నన్ని, విని (వాసినవారు (వాయగా 

చూచినన్ని - ఇలా బాలవణుకు సేకరించినాము. 

తొలుత ఏదో యింతే కదా అనుకున్న కృషి తలకు 
నించిన బరు వై నది. అయినా పూనికతో పాఠాలమొదలు, . 



రది 

ఆర్జాల మొదలు, వాని (వయోగాల -ముదలు, వాని వాడకం 

మొదలు ఆన్ని లోనీ వ్ వరిరీలించి ఒకకొలికిక "లేగలిగినాము, 

(వలీ వదఒంధానికీ ఆర్థం, "వివరణం, (వయోగం 

దాదాపు ఇచ్చినాము, (వయోగంతోపాటు నేడూ వాడు 

కలో ఉన్న ప్పుడు మేమే ఆ నుడికారం ఉవయోగించేతీరును 

తెల్పుతూ ఆర్థం స్ఫురింవజేసే వాశ్యాన్ని చేర్చినాము. 

కేవలం గ్రంథన్థమే అయినవ్హూడు (వయోగ మే ఇచ్చినాము, 

కేవలం వాడుకలోనే మేము వినిన డై నప్పుడు వాడుకలోని 

వాక్య ముకటి మా(తమే ఇచ్చి వున్నాము. జంట పదాలను 

ధ్యన్యనుక రణాలను సూచించాము. 

ముజొక - మనభాపలో మాత మే ఉన్న - ఇబ్బంది. 

చెప్పక తప్పదు, ఆంగ్లంలో మణి ఏ వదబంధంలో నైనా అఆ 

మాట మాటగాచే ఉండి పోతుంది. మున కలా కాదు, కన్ను 

కంటిలో రూవం మారుతుంది కదా. అశు కన్ను బహు 

వచనంలో కన్నులు, కనులు, కండ్లు, కళ్ళు ఇలా నాలుగు 

రూపాలలోనూ వినవ స్తుంది, మటే అన్నిటా అవెలా ఇవ్యడం ( 

వాలవజుకు (వధానంగా అన్ని రూపాలలో కానవచ్చేవి 

కొన్ని యిచ్చినా, బుగతవి ఒక రూవంలో ఆ అతురం| కింద 

కానరాక పోతే మజెకఅతరం [కిందిరూవంలో ఉంటుంది, 

అన్నీ అన్నిరూపాలలో ఇస్తే అనవసర (గంథవి స్తరణం 
అవుతుం దసీ ఒకభయం, 

ఇక ఎన్నడూ రగడగానే ఉండి ముగబడని బండి 

తాలూ శేఫలూ ఉండనే ఉన్నవ్, ఇదొక పెద్ద సమస్య, 

అయినా నేటి వాడుకలోనూ,  వాలవజకు (వాతలోనూ 

పాటింవనిది. అందుకని శెండిటా కొన్ని యిచ్చాము. కొన్ని 

వదో ఒకటి [కింద ఇచ్చాము, యథార్జానికి మేము ఈ 

(వ ల్యేకవదబంధంలోని శేఫం ___ శకట శేఫమా?! సాధు 
శేఫమా? అని సిదాంతరాద్తాంతాలకు దిగ లేదు, దిగిలే మా 

కాలం ' డానికే సరిపోయేది. అది (వ స్తుతనిఘంటున్రనకు 

(సయోజన కౌరి : కాదు, 



ది 

అలాంటిదే మన అరసున్న వరునదనం, ఇందులో 

మేము (వధథానవదబంధ సూచికలో గాని, మా వివరణంలో 

గాని, మా వాక్యాలలో గాని అరసున్నలు అనలు ఉవయో 

గించ లేదు. [వయోగాలలో మటుకు ఉన్న వున్నట్టు 

ఈంచాము, 

నిజమే | ఆర్థం సిభేదింవ జేసే అరసున్నలూ నున్నవి, 

అయినా ఆవి వయోగాలలో ఎలాగూ ఉన్నవి. వాడుకలో 

నే జెలాగూ అంతరించినవి. అందుకని ఈ పద్ధతిని మే మను 

సరించాము. 

వివరణలో సాధ్య మయినంత ఆ వదబంధ మెలా ఏర్ప 

డిందీ మాకు ెలిసిందాకా (వాశాము, బౌ _త్రిగా తెలియని 

కొన్ని టికీ ఆ మాట బఒవూకునే ఆర్థం ఛెప్పాము. వంకా "లేల 

నివి, ఆలోచించవలసి ఉన్నవీ అలా అని సతెలివిడి చేశాము. 

వివరణంలో కేవలం ఇంతదాకా వచ్చిన కోశాలలోని 

అర్థాలను ఆలా సరగ వాంచక క్రొ _త్తీగా చెప్పినవీ వాలానే 

ఉన్నవి, వానికి తగిన ఉవవ త్తి వతీచోటా చెప్పడం సాధ్యం 

కాక పోయి ఉండవచ్చును, సి లున్న చోట [వాశాము. మా 

మట్టుకు మాకు తగినంత ఉవవత్తు లున్నవ్వుడే ఇలా విఖి 

న్నార్థం (వాశాము, 

వన్ని టిసి ర్రిక్క_డ వివరించడం అసాధ్యం, అవొక 

(గంథం అవుతుంది, అ దిక్క_డ అవనరమూ కాదు, 

ఆలీ అన్నట్లు వివరణాదు లన్నీ వ్యావహారికంలోనే 

ఉన్న వి, అందుకు ఉవవత్తు లీనాడు చెప్పవలెనా? 
న _క్రీవంచన లేకుండా ఒక సంవత్సరానికి చె వె గా మేము 

చేసిన కృషి. ఈనాడు మో ముం దున్నది, అయితే, ఒక్క-టి 
మాతం జ్ఞాపకం చేయక తప్పదు. భాహామహానము ద్రం 
గడవ నీదినా మని చెప్పడం ఎవ్వరి తరం? 

అందులో నుడికారాలవంటిని వాడుకలోనే ఎన్ని 

ఉన్నవో 'లెక్క- వెట్టి చక్క-బెట్టినా మనడం చుక్కలను 

"లెక్కించినా మనుట వంటిదే. అయినా చుక్కల లెక్క 

అంచనా వేస్తూనే ఉన్నారు, అలాగే మేమూ చేవ. 



౧౩ 

ఇది నర్వ్యనమ[గ మూ, సయంసంపూర్ణ మూ అసి 

చెప్పడం లేదు. అలా ఒక్క... విడతలో బయట వడవేసే 

వీలున్న వని కొ దిది, 

ఇది చూచినవారు తా విందులో చేర తే దని తోచిన 

వానిని దయతో తెలియశే స్తే నిన్నముల మె స్వీకరిస్తాము. 

ఇదొకరి వని కాదు.  భాహాసేవ పరమావధిగా 

మేం చేయగలిగినది చేశాము. ఇలాేే ఇంకా మేము వెలికి 

తీసుకొని రాగలవానిసీ, తర్యాత తెలిదా వానినీ, మిగత 

వై వారు తోలిసేబూనిని అన్ని టిస్ ద్వితీయ ముదణంలో 

చేరుస్తాము. 

అలా ఒకటి రెండు ముద్రణా లై తే కాని, ఒక రక 
మైన నమ్మగత రాదు,.___అవ్చటి కైనా వస్తే మాట! 

ఏమైనా మా యీ కృషిని ఆంధ్ర విద్యల్లోక మూ, 

నహృదయజగత్తూ, జిజ్లాసునవులూ తప్పక సానుభూతితో 
అర్థం చేసుకొనగల రనీ, అంచనా వేసుకొనగల రసి, అభినం 

దించగల రసి ఆశి స్తున్నాము, 

ఈ మహా పయత్నంలో ఎందఃళో మాకు తోడ్ప్చడినారు, 
(పాచీనాధునిక (గంథసం చయంలోనుండి కొన్ని 

కావ్యాదులను చదిపి వానిలో ఉన్న వానిని వేజుగా ఎ ఎత్తి 
(వాసి యిచ్చుటలో మాకు తోడ్పడిన మి[తులు పీరు : 

శీ గన్నవరపు సుబ్బ రామయ్య; శీ బులుసు వెంకటర మణయ్య,; 

శ్రీ) రావూరి దొరస్వామి శర్శ; శ) తిరమల రామచం[ద; 

(శ్రీజా సి జగన్నాథం; [ళీ యామిజాల పద్మనాభస్వామి, 
అకు నుడికారాలు, సామెతలు వగైరాల సేకరణలో 

(వభుత్వనియమితు ల. కృషి చేసిన (శ్రీ నంవత్ రాఘవా 
చార్యులు తాము (వాసి ఉంచినవానిని మాకు వంపారు. 

వా రందటికీ కృతజ్ఞులము. 

మే మిందులో ఉదహరించిన (గంథాలే "కాక 
ఇం కెన్నో వరిశీలించాము. వదో ఒకచానినుండి (వయో 
మిే సరిపోవును గనుక,  చదివినవానిలో ఎక్కు_వపాలు 



౧ర 

వదులూ ఇర వెలుగా ఉన్న (గంథా లన్నిటా ఇవి పునఃపున రా 

వృత్తములు గనుక ఇలా ఆగుట తప్ప లేదు, 

అచ్చులో మే మనుసరించిన పద్దతి యిది: (పథాన మైన 

నుడికారం చెద్ద అక్షరాలలో ఇచ్చి, అంతకంటు చిన్న 

దానిలో మా వివరణం యిచ్చాము, [వయోగం - అది 

[గంథంలోని చె తే ఆ ఆ ళ్యాసవద్యాది సంఖ్యనో, పుట 

సంఖ్యనో ఇచ్చి యా చిన్న అశు రాలలో ఇచ్చాము, మా 

వాడుక లోని వాక్యమూ అంతే, 

ఇది సులువుగా చూచుకొనుటకు వీ లవుతుం దని 

మూ ఆశ, అతుర[క్రమం ఆఅందటీివలెనే అనునరించాము. 

ఈ అచ్చు విషయంలో ఎంతో ఓవిక చూపి, ఎన్ని 
మార్చినా, చేర్చినా ఒక్క మాట అనక మాతో సహాకరిం 
చిన “ఫ్రీడమ్ (వెన్ వారిని అభినందించి తీరాలి, 

ఎంత కన్నులో కన్ను వెట్టి చూచినా వమూలో 

అచ్చుతప్పో, ెండుమూ ర్లొాకవదం వడుటో, వాడుకమాట 

[కింద “వా.” జారిపోవుటో, అతకుర। క్రమంలో ఏ నాలుగో 

అతు.రమా (కమం తవ్వుటో - ఇలాంటి చిన్న పొర పాట్లు 

జరిగినా జరిగి ఉండవచ్చు. 

ఏమైనా ఈ మా కృషిని మన్నించి, అభిమానించి, 

ఏమైనా సలహా లి స్టే తనక సీకరించగలము. : 

నుడికారాల నిట్లా వెద్దయెత్తున నిఘంటురూవంలో 
సంగథించుటలో మే మెంతవణకు చరితార్థుల మెనామో 

అందుకు సహృదయు లే (వమాణం, ఏ కొంతవజకు మే మిం 

దులో కృతకృత్యుల మైనా మా కృషి ధన్య మనే 
భావిసాము, 

_--సంవాదకవర్షం, 



ఈ నిఘంటునిర్మాణంలో మాకు విశేషంగా తోడ్పడిన 

(గంథములలో కొన్ని __కాల( క్రమంగా. 

ఆం|ధమహాభారతము, 

కుమారనంభవము. 

బనవపురాణము, 

పండితారాధ్య చరిత్ర ము, 

భాస్కర రామాయణము. 

రంగ నాథ రామాయణము, 

నిర్భచనో_త్తర రామాయణము. 

దశకుమార చరిత, 

మూార్క_ం౦డేయపురాణము. 

హారివంశము. 

నృసింహపురాణము, 

ఉ_త్తరహరివంశము, 

కేయూర బాహుచరిత, 
కాశీఖండము, 

ఫవీమఖండము. 

పారవిలానము, 

శృంగార నెవధము., 

వలనాటి వీరచరిత్ర. 

శివర్నా త్రిమా హాత్ళ వము, 

క్రీడాభిరామము. 

భాగవతము, 

ద్వివదభాగ వతము., 

శృంగార శాకుంతలము. 

జై మినిభారతము, 

మనుచరిత్రము 
ఆము_కృమాల్యద 

పారిజాతావహారణము, 

కాళహా స్థిమాహోాత్మ వము, 

పాండురంగ మా హాత్శ నము, 

రామాభ్యుదయము, 

శ్రీరాధామాధ వము, 

వసుచరిత్ర, 

సు గీవవిజయము. 

నిరంకుశో పాఖ్యా నము, 

ప్రభావతీ ప్రద్యుమ్న ము. 

క శాపూర్థోదయము, 

తాళ్ళ పాక నంకీ రృనలు, 

గౌరన హారిశ్చం[ద ద్వివద, 

నవనాథ చరిత్రము, 

రుక్నాంగదచరిత్ర, 

విజయపిలానము. 

సారంగ ధర చరితము, 

తె తయ్యవద ములు, 

రాజగోపాలవిలానము, 

"హామాబ్దనాయికౌన్గయం 

వరము, 

కట్టా వరదరాజు రామా 

యణము, 

రాధి కాసాంత్యనము. 

& త్తేర రామాయణము. 

థతకనంపుటములు. 

కన్యాశుల్క_ము. 
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సాతీనంపుటములు, 

లెరువతి వెంకటకవుల (గ్రంథ 

ములు, 

(శ్రీపాద సు బహ్నణ్యశా స్రీ గారి 

(గంథములు. 

కవిరాజ (తిపురనేని రామస్వామి 

చౌదరిగారి (గ ంథములు, 

ఏటుకూరి వెంక టనరనయ్యగారి 

(గంథములు, 

నార వారి (గ ంథములు, 

విన్నేటివాట. 

విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారి 

గ్రంథములు, 

సురవరం [వతావ రె డగ 

(గ ౦థములు, 

సాహిత్యనమిాతు., 

(బౌను నిఘంటువు, 

శబ్దరత్నాకరము, 

సూర్య రాయాంధ నిఘంటువు. 

వావిళ్ల నిఘంటువు. 

తెలుగు జాతీయములు... 

ఇత్యాదులు. 

ఇవి మిగతవి (పక్క జాబితాలో వివరంగా చేరి వున్నవి. 



ఉదాహృత గ్రంథ సంకేత సూచిక 
సంెకేతము 

అచ్చ. | 

అచ్చ, రామా 

ఆనిరు | 

ఆని 

ఆమ క! 

కక, (కకుత 

కన్యా. శు 

(గం థ నామము 

అచ్చ తేనుగు "రామా 

యణము 

అనిరుద-చరి| తము 
యు 

అష్టమహిషీకల్యాణము 
లు 

అలుగురాజు 

అహల్యాసం [క ందనము 

ఆం[ధ నామసం[గహము 

ఆంధ భా సార్హ వము 

ఆం (ధ వాచస్పత్యము 

ఆనందరంగరాట్సందము 

ఆము క్షమాల్యద 

ఆశ్వినమా హాత్మ న్ధ్రము 

(తె. జాం 

ఇందుమతీపరిణయము 

ఉ తరరామాయణము 

ఉద్భటా రాధ్య చరిత్రము 

డఊపూపరిణయము 

ఊఉ తరహారివంశము 

ఎడ్యరు నాటకము 
గో 

(తె, జాం) 

ఒంటిమిట్ట రఘువీర 

నత్రకము 

కకుత్త విజయము 
థి 

కన్యాశుల్క_ము 

కవినావముము 

కూ-దిమం-ది తిమ్మకవి 

కనుప రీ అబ్బయామాత్యుడు 

తాళ్ళపాక చిన్నన్న 

ఏటుకూరి వంకట నరసయ్య 

'సముఖము వెంకటకృష్ణ ప్ప 

నాయకడు 

జెడిపాటి లత్మణకవి 

నుదురుపాటి వెంకన 

9 
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కసూరి రంగకవి 

శ కృష్ణ చేవరాయలు 

నమారధూర్దటి 

కంకంటి పాపరాజకవి 

"తెనాలి రామలింగకవి 

పసువులేటి రంగాజమ్మ 

నాచన సోమన 

"రాయకవి తిప్పయ్య 

మట అనంత భూపాలుడు 

గురజాడ అప్పా రాయక వి 



సంకేతము 

కటి, శత, 

కలు, శ, 

కవిక 

కవిచకోర 

కవిజ 

కవిజన 

కవిమాయ 

కవిరా 

కిస 

కఖా 

కా, మా. (కాళ 

కా మేళ్వరి, శత 

కావ్యా 

శారీ 

శాన్ యా 

శాళ, శత 

కాళిందీ 

కుక్కు. 

భే 

కుమా, 

క్, సం. | 

క్, 

కుమార, శత 

కుమారీ. శత 
కువల 

౧౮ 

(గంథ నామము 

కటి వేల్పు శతకము 

కలువాయి శతకము 

కవికర్ల,ర సాయనము 

(తె. జాం 
కవిజనా[ళయము 

కవిజనర ౦జనమా 

(తె, జూ 

కవిరాజమనోర౦ంజనము 

కవిసర్పగారుడము 

కళా ఫూర్ణోదయము 

కాళవా స్టీమా హాత్మ వ్ట్ము 

కా మెళ్వరిశతకము 

కావ్యాలంకార చూడా 

మణి 

కాశీఖండము 

కాశీయా,తాచర్శిత 

కాళవా స్తీళ్వర శతకము 

కాళిం దీకన్యాపరిణయము 

కక శుళ్వరళత కము 
క చేలోపాఖ్యానము 

కుమార సంభవము 

కుమారళత కము 

కుమా రీశతకము 

కవల యాళ్వ-చరి. తము 

కృష్ణ రాయవిజయము 

కృష్ణక ర్రామృతము 

ఫకుంతేలాపరిణాయము 

కేయూరబాహుచరి|త్రమ 

కవి నామము 

సంకుసాల నృనింవాక'వి 

శేచన 

ఆడిదము నూరకవి 

కనుప రి అబ్బయామాత్యుడు 

బినసవన 

వీంగళి సూరన 

ధూర్జటికవి 

విన్నకోట "పెద్దన 

(శీనాధుడు 

ఏనుగుల వీరాస్వామయ్య 

ధూర్జటిక వి 

ఆఅహోబలపతి 

కూ-చిముంచి తిమ్మకవి 

గట్టు (ప్రభువు 

నన్ని చోడకవి 

పక్కి వెంక టనర సయ్య 

సవరము ీన నారాయణకని 

కుమారధూర్దటి 

వెలగపూడి వెంగన 

కృష్ణకవి 

గాం లేటి సూరన 

మంచన కవి. 

నార్ల వెంక కేశ్వతరావు 

వినుకొండ వల్లభ రాయడు 



సంకేతము 

శ్నేత్రయ్య 

"మేతలమ్మీ 

గంధ 

గీర 

గుంటూ 

గువ్వల చెన్న 

గౌ, హరి | 

గౌర. హరి 

చంద 

చంద, వి, (చంద 

రేఖా) 

వందా 

చంది 

చంపూ 

చమ 

చుం లె 

చిత, భా, 

చెన్న 

జగ 

జాహ్నవీ 

జెమి 

జ్ఞాన (పనూగాంబికా 

తాళ, సం, 

తిరుపతి.,పభా,నాట 

"తె, జూ 

"తెలుగునాడు 

త్యాగ రాజు 

గాడా 

uf: థ నామము 

శే త్రయ్య పదములు 

శ్నేత్రలతీ శ్ర 

గంభవవహాము 

గీరతము 

గుంటూరుసీమ 

గువ్వల చెన్నశతకము 

హూ రిశ్చం (ద ద్విపడ 

చం దభానుచరి (తము 

చంద శేఖావిలాపము 

చం(చదాంగదచరిత్రమ 

చం దికాపరిణయము 

చంవూరామాయణము 

చమతా_రమంజరి 

చింతామణి నాటకము 

(తె జూ 

చిత్ర భారతము 

చెన్నబసవపురాణము 

జగన్నాటకము 

జాహ్నృవీమౌా హాత్మ వము 

జె మినిఫారతము 

జ్ఞాన ప్రనూ శాంబికా 

శతకము 

తపతీసంవరణో పాఖ్యా 

నము 

తారాశ శాం కనిజయము 

తాళ్లపాక సంకీర్తనలు 

ప్రభావతీ (ప్రద్యుమ్న 
నాటకము 

“తెలుగు జూతీయములు 

తెలుగునాడు 

కవి-నానును 

క్నేత్రయ్య 
ఏటుకూరి వెంకట నరసయ్య 

మం చెర్ల వాసుదేవక'వి 

తిరపతి వెంకటకవులు 
తిరుపతి వెంకటకవులు 

పట్టాభిరామకవి 

గౌరన 

తరిగొప్పుల మలన 
అగి 

కూచిమంచి జగ్గక వి 

సపెడిమణి వెంకటపతి 

సురభి 'మాధవభూపాలుడు 

బుగ్వేదము వేంకట-చలఅపలి 

సీంహ్మోది వెంకటాచార్యులు 

చరిగొండ ధర్మన్న 

ఆత్మకూరి పాపకి 

నార్గ వెంక టశ్వర రావు 

ఏనుగు లక్ష్మణకవి 
9 Gq 5 పిల్లలమట్రై పినవిరభ[ దకవి 

అద్దంకి గం గాధరకనవి 

"శేషము వెంకటపతి 

తిరుపతి వెంకటకవులు 

నాళము కృష్ణారావు 

దాసరి లత్మణకవి 

త్యాగయ్య 



నం కేతము 

త్రివేణి 

(త్రిశంకస్వర్షం 

దశ (దశకు 

దా 

దాళ, శత, 

డేవీ 

ద్వా 
ద్వాద 

ద్వి ) 

ద్విప, భాగ 

ద్విప, భల్లా, 

ద్వి నల 

ద్విం సారంగ 

ధర్మజ 

నందక 

నమళ్శి 

నరస 

నల-చ 

౨౦ 

(గం థ నామము 

(తి వేణి 

(కె. జాం 
దశకమారచరిత్ర 

దశావతార చరిత 

చాశరథి శతకము 

డేవిభాగవతము 

ద్వా (తింళ తృాలభ ౦ జికలు 

ద్వాదశ రాజచరి త్రము 

ద్విపద భాగవతము_దశమ 
స్కంధము 

ద్విపద భల్లాణచరి త్రము 

ద్విపద నలచరిత, 

ద్విపద సారంగథరచరిత 

ధర్మజరాజనూయము 

(తె. జాం 

నందకసా (మాజ్యము 

(తె. జూం 

నమశ్శివాయ శతకము 

నర'నభూ'పాలీయము 

నలచరిత్ర 

నవనాథ చరిత్రము 

నానారాజసందర్శనము 

నార్ల వారి మాట 

నాయకురాలు 

పంచతంత్రము 

రుక్మి ణీకల్యా ణము 

నారాయణశత కము 

నిరంకుశో పాఖ్యానము 

నిర్వచనో తర రామో 

యజణజము 

సీతిసీసపద్యశతకము 

కవీనాముము 

ఏటుకూరి 'వెంకటనరసయ్య 

శేతన 

భరణిచేవుల రామయమం త్రి 

కం చెర్ల గోపన్న 

తిరుపతి వంకటకవులు 

కొఆఅవి గోపరాజు 

మడికి సింగన 

చ్మకపురి రాఘవాచార్యులు 

కూచిమంచి తిమ్మకవి 

మూ ర్తికవి 

చక్రపురి రాఘవాచార్యులు 

గౌరన 

తిరుపతి వెంకటకవులు 

నార్ల వెంక కేశ్వర రావు 

ఏటుకూరి వెంక టనర సయ్య 

నారాయణకవి 

అజ్జాడ ఆదిభ ట్ర నారాయణ 

దాసు 

బమ్మెర పోతన 

కందుకూరి రుద్రకవి 

తిక్కన 

తాళ పాక పెదతీరుమలయ్య 
య ' 



సంకేతము 

నీలా 

నృసిం 

ని 

చెప 
పంచ, వేంక 

పండిత 

పండితా 

పతివతా 

పద్మ 

పద్య, బ'సవ 

పరమ 

పల, (పల్నాటి) 

పాంవా 

పాండ, జన 

పాండ, (పవా 

పొం డవాళ్వ 

పాంద, నిజ] 

పాం. విజ 

పాండనో 

పాండు 

పార్వ 

జె పొ, (పెన్నే 

(శ్రుబంధ 

ప్రభో 
ప్రభా 
(పభ, నాటు 

(ప్రభు (పభులిం) 

20౧ 

(గంథ నామము 

నీలా సుందరీపరిణయము 

నృనింహపురాణము 

నెషథము 

పంచతంత్రము 

పండిత రాయ విజయము 

పండితా రాధ్యచరి(త్రేము 

పతి వ్రతామా హాత్మ రము 

(తె. జూ 

పద్మ పురాణము 

పద్య బ'ససవపురాణము 

పరమయోగివిలా'సము 

పలనాటి వీరచరిత్ర 

పాంవాలీపరిణయము 

పాండవజనన నాటకము 

పాండవ(పవాసనాటకము 

(తె జాం 

పాండవాళ్వ మేధ 

నాటకము 

పాండవవిజయ నాటకము 

పాండవోద్యోగ నాటకము 

పాండురంగ మౌ హాత్మ నము 

పాణిగృహీత 

పారిజా తాపవహారణము 

పార్వతీపరిణయము 

“పెన్నేటిపాట 

(ప్రబంధ రాజ వేంక కేళ్వర 
విజయపవిలా'నము 

(పబోధచం (దోదయము 

(పభావతీప్రద్యుమ్నము 

(ప్రభావతీ (పద్యుమ్ను 

నాటకము 

(పభులింగలీల 

కవీనావముముూ 

కూ-చివముంచి తిమ్మకవి 

ఎఆన 
టు 

శ్రీనాథుడు 

వేంకట నాధుడు 

తిరుపతి వెంకటకవులు 
పాలవటికి సోమనాథుడు 

కాకమాని మూ ర్లీకవి 

తిరుపతి వెంకటకవులు 

ఏ3 

29 

99 

39 

"తెనాలి రామక్ళృస్తకవి 
ణ 

తిరుపతి వెంకటకవులు 

ముక్కుతిమ్మన 

రాయ రఘునాథ భూపాలుడు 
విశ్యాక విశ్వం 

గణపవర ఫు వెంకటకవి 

నందిమలయి, ఘంటనీంగయ 

పింగళి సూరన 

తిరుపతి వెంకటకన్రలు 
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(గంథ నామము 

బ'ససవపురాణము 

బహులాళ్వు చరిత్రము 

కాళహ స్తీ మౌ హాత్మ న్ట్ము 

బాలరామాయణము 

బాలనీతిళత కము 

బిల్ల ణీయము 

బుద్దచరిత్రము 

చొబ్బీలియాద్ధ నాటకము 

భద్రగిరి శతకము (తె. జూ) 
భ| చావత్య భ్యు దయము 

భ _ర్హ్భహరి సుభాషితములు 

భల్లాణచరి త్రము 

భాగవతము 

ఛభానుమతీపరిణఇయము 

భారతము 

భాస్కర రామాయణము 

భా'స్క_రశతకము 

ఫీమఖం డము 

భోజరాజీయము 

భోజను తాపరిణయము 

మగువ నూంమవాల 

మదనగోపాల శతకము 

మను-చరి[త్రము 

మన్నారుదా'సవిలా'స 

నాటకము 

మల్ల భూ పాలీయము 

శృంగార మల్హ ల చరిత్ర 

మహా ప్రస్థానం 

మాటా తీ 

మౌానిసీశతకము 

మార్క. ండేయప్రురాణము 

ముకుంద ఫిలా'నము 

కవినానుము 

పాలకుటికి సోమనాధుడు 

దామెర్గ చంగళ భూపాలుడు 

చాణాల శరభకవి 

తిరుపతి వెంకటకవులు 

చి తకవి సింగన 

తిరుపతి వెంకటకవులు 
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ఏనుగు లత్మణకవి 

చితారు గంగాధరకవి 

పోత నాదులు 

రెంటూరి గంగరాజు 

కవిత్రయము 

ఇఛాన్కరాదులు 

మారద వెంకయ్య 

శ్రీనాథుడు 

ఆనం తెమౌా తుడు 

కోకేళ్వరుడు 

ఏటుకూరి వెంకటనర సయ్య 

వంకాయలపాటి వెంకటకవి 

అల్లసాని పెద్దన 

పసుపులేటి రంగాజమ్మ 

ఎలకూ-ది చాల'సరస్వలి 

ఎడపాటి ఎజున 
అ 

క్రీ (శ్రీ 
నార్ల వెంక శేళ్వర రావు 

మారన 

కాకాద “పెదన 
ది 



రాజ, చ. (రాజశేే 

రాజువా 

శాధా 
రాధి 
రాధికా | 

రాముకథా 

రామచ౦ 

రామరామ శత, 

రామలి6 

రామా 

వాళ్ళ | 

రౌ, ని 

రుక్మాం 

రుక్మి 

రు దమ 

లత, 

లక్ష్మీ. వి 

వర, రా 

వరా 

వరావా 

లిక 

(గంథ నామము 

ము డా రాకు సము 

మృచ్చకటిక 

మృత్యు ంజయవిలా సము 

మె రావణ చరిత్రము 

మొల రామవాయణము 
య 

యయా తి-చ రత 

యామునవిజయము 

(తె. జూ 

రంగనాథ రామాయణము 

రం గారాయచరిత్రము 

రఘునాథ రామాయణము 

రసీకజనమనోఫిరామము 

రాజగోపాల విలాసము 

రాజశేఖర-చరి| త్రము 

రాజబాహానవిజయము 

రాధామాధవసనం వాదము 

రాధికాసాంత్వనము 

రామ-చ౦ (దవిజయము 

రామరామ శతకము 

రామలిం గేశ్వరళత కము 

రామౌభ్యుదయము 

రాజవాహానవిజయము 

రుక్కాంగ దచర్శిత్ర 

రుక్సిణీపరిణయము 
శ్రే 

ర దమ బేవి 

లత్న్షణసార'సం|గ హము 

(తె, జూ 

రామాయణము 

వరాహా పురాణము 

కవినామము 

తిరుపతి వెంకటకవులు 
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నోగులపాటి కూర్మనాథకవి 

ఆతుకారి మొల 

పొన్నిగంటి తెలగ నార్యుడు 

గోన బుదారెడి 
థి 68 

దిట్టక ఏ నారాయణకవి 

తంజాన్రారు రఘునాథ నాయ 

కోడు 

కూ-టీమం చి తిమ్మకవి 

చెంగల్వ కాళయకవి 

మాదయగారి మల్లన 

కాకమౌని మూ ర్లీకవి 

వెలిదిండ్ల వెంకటపతి 

ముదుపళో ని 
ది 

చిలకను రి లక్షీ నరసి ంవాకవి 

అయ్యల రాజు రామభ (దుడు 

కాకమౌాని మూ రికవి 

(పౌఢకవి మల్లన 

సత్యవోలు భగవత. ని 

ఏటుకూరి వెంకట నరసయ్య 

చితేకని “సెదన 
ద 

కటా వరదరాజు 
రు 

నందిములయి ఘంటనసీంగయ 
య 



వాల్మీ 

వాని 

విక 

వ్కమ 

కుజ 

విజయ 
విజ్ఞా (విజ్ఞాన). 
వి. పు, (విష్ణు, ప్ర 

విప్ర 
విశ్వనాథ, శ్లత్ర 

విసు, నొ 

ఫ్ర 

వీర నారాయణ 

కత 

వెంక 

"వెంకటేశ 

"వేణు, 

వేం. మొ 

-జీమన 

వెజ (వెజ, పలా 

వ్య స, నాట 

వ్యాఖ్యా. ఇాటు 

కకుంతలా 

స్తా 

శరభాంక 

శాం 

శశి (అప్ప) 
శివ, (శివరాత్రి 

శివథ, 

శివ. సా.(శివత త్ర ష్ట్ర) 

ళుక 

ళం, నష 

Cy. 

(గం భ నామము 

వసుచరి(త్రము 

వాల్ఫీకిచరి త్ర 

వానీష్ట రామాయణము 

విక్రమార్క. చరి|తేము 

(తె. జూ 

విజయవిలాసము 

విజ్ఞా నేళ్ళరీయము 
Sy 

విష్ణుపురాణము 

విప్రనారాయణ చరిత 

విశ్వనాథ శతకము 

విషు మాయానాటకము 

వీరభ | దవిజయము 

ఏర నారాయణ శతకము 

వెంక కేశాం[ధము 

వెంక మేళ శతకము 

వేణుగోపాల శతకము 

వేంకటాచలమౌా హాత్మ్యము 

చేవున శతకము 

వె జయంతీవిలాసము 

(తె. జా) 
(శె. జా) 
శకుంతలాపరిణయము 

శ తావధానసారము 

శర ఖాంకలింగ శతకము 

శశాంకవిజయము 

శశిరేఖా పరిణయము 

శివరా|తీమా హాత్మ న్రము 

శివథ నుర్భంగము 

శివత త్ర ( సారము 

శుకసప్తతి 

శృంగారచనైపధము 

కవినానుము 

రామరాజభూషణుడు 

రఘునాథ నాయకుడు 

మడికి సింగన 

జక్కు_న 

చేమకార వెంకటకవి 

శేతన 

వ న్నెలకంటి సూరన 

చదలువాడ మలయ 

చింతల వూడి ఎల్లన 

పోతన 

గణపవరపు వెంకటకవి 

సారంగపాణి 

తరిగొండ వెంకమ్మ 

"వేమనయోగి 

సారంగు తమ్మయ 

పిల్లలమట్హే పినవీరభ(దకవి 
తిరుపతి వెంకటకవులు 

శరఫొాంకకవి 

శేషము వేంకటపతి 

అప్పకవి 

శ్రీనాథుడు 

మల్లి కార్జు నపండితుడు 

పాలవేకరి కదిరీపతినాయకుడు 

శ్రీనాథుడు 



ళం. చా 

శ్చం, సా 

"శేష 

శవ 

శునివా 

శరం. మా, 

శీరంగే. ళ, 

శ్రిరాధా 
పోడ, 

సంపంగిమన్న 

సదానంద, శత 

సమీర. 

సర్వేశ 

సాంబ 

సాంబో 

రం! సారం 

సాక్షీ 

సానం 

నింహా 

సింహా, నార 

సిం, నార | 
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(గ౭థ నామము 

శృంగార శాకంతలము 

శృం-గారసావి,త్రి 

శషధర్మము 

(శవ[ణానందము 

(శ్రీనివాసకల్యాణము 

(శ్రీరంగమొా హోత శ్రివ్రము 

శ్రీరంగేశ శతకము 

శ్రీ రాధామాభవము 

పోడశళక మార -చరి( తము 

సంపంగిమన్నశతేకము 

'సచానందళతకము 

'సమోర క మార విజయము 

సశ్వేళశతకము 

సాంబనిఘంటువు 

సాంబోపాఖ్యానము 

సారంగధరచరి త్రము 

సాకీ'సం ప్రటములు 

సానందోపాఖ్యానము 

నింహాసన ద్వా(తిం విక 

సింహో,ది నారసింహా 

శతకము 

సు|గీవవిజయము 

సుదకీ కాపరిణయము 

నుమలిశత కము 

సురాభాం డేళ్వరము 

సౌందర్య సమీ క్షు 

(తె జూ 

హాం 'సవింశతి 

హారిశ్చుం (దనలో పాఖ్యా 

నము 

కవినామము 

పిల లమటి పినవీరభ( దకవి 
౧ అణి 

రఘునాథ నాయకుడు 

తామరపల్లి తిమ్మయ 

తిరుపతి వేంకటకవులు 

-భెర నకవి 

-చింతలవూడి వెల్లయ 

వన్ని లకంటి అన్నమయ్య 

పరమానందయతి 

పుష్పగిరి తిమ్మన 

యథావాక్కుల అన్నమయ్య 

కసూరి రంగకవి 

రామ రాజు రంగప్ప రాజా 

చేమకూర వెంకటకవి 

శ్రీ పొనుగంటి లక్ష్మీనరసింహా 
రావు 

శివరామకవి 

కొజఏవి గోపరాజు 

నోగులపాటి కూర్మ నా థకవి 

కందుకూరి రు దకవి 

"తెనాలి అన్నయ్య 

బచెనకవి 
ది 

గట్లు పభువు 
అడిదము సూరకవి 

ఆయ్యల రాజు నారాయణా 

మౌాత్యుడు 

రామరాజభూషణుడు 



సంకేతము 

వార (వహారవి) 

వారి 

పవారిళ్చ 

వారిశ్చం (ద 

మనా 

గమనిక: తె. జొ. గు ర్తున్న గ్రంథాలు “తెలుగు 

౨ 

ul రథ నామము కవి నామము 

హారవిలా'సము శ్రీనాథుడు 

వహారివంశము ఎెజ్రిన 

హారిళ్ళం (దోపాఖ్యా నము శంకరకవి 

(తె. జూ 

కమా బ్లైనాయికా మన్నా రుడేవుడు 

స్వయం వరము 

జాతీయముల'” నుండి ఉద్దృత ములు. 

ఇతరనంకేతములు 

సంకేతము వివరము 

కన్నడము 

కాంబెల్ నిఘంటువు 

చాటువు 

చూడుడు 

జంటపదము 

తమిళము 

తెలుగు జాతీయములు 

పాత పాట 

పాత వాడుక 

(బొొణ్యము, 

వాడుక 

వావిళ్ల నిఘంటువు 

శబర త్నాకరము 

సామెత 

సాహిత్య సమోక్ను 

నూర్యా రాయాం [ధ్ర నిఘంటువు 



ఆఅ౦ అనిన థం అన నేరడు 

అతుర|క్రమం తెలియదు, చదు 

వేమాతం రాదు. 

చూ ఓ అంెకు నా రాదు, 

“అక్క_ట! పొట్ల చించిన నొకత్నర 
మైనను రాదు, పెక్కులుం డక్కు_లు 

గాని య మ్మనిన ఢ మ్మన శేరు.” 
శుక, 4.88, 

ఆఅంకరకా డగు 

చలము వట్టువా డగు, 

“కలవామున కంకకాం 

దవ్వు 
అంకచండాల మగు 

డయి శాలు 

ఆము. గరీ.రి4. 

నానావీభత్స మగు; గోత 

పుట్టించున దగు, 

““చాపకూ డంటె వానిజన్మ మాజడి 

నోవ నంకచండాల మెనది మతము శ్ర 
నాయకు, 21 ఫు 

అంకపొంకాలుగ (జ్వరం 

కాయు) 
వరీతంగా. . 

“అంకపొంకాలుగా జ్వరం 

ఉం డిం 99 

అంకమాలికలు 

"దేవునిపేరు ఉన్న స్మోతములు, 

“వీల నీశంరు ,నంకమౌాలిక లా డుచో 

గీత భేదంబుల రీతు లెణీగ"”, 

కమా, శి:88. 

కానూ 

(చెను. 

అంకమ్మళోకాలు 

| 

| 

-వెటీ 'యేడ్చులు, 
6 

అంకమ్మసివాలు 

పూనకం నచ్చినట్లు వేయు 

గంతులు. 

అంకవన్నె 

రికాబు, గుజ్జపుజీనుకు అటూ 

ఇటూ (వేలాడుతూ "కాలు 

చెటుకొనుట శె నఇనువ 
తు యై 

కజెము, 

“అంకవన్నె యొకటి సాహిణి యవ్వఆ 

నూందిపట్ల( దనయను(గు చెలికాడు kd 

దండ యొస” (ప్రభా, 2.86 

“ఇల 'బాదద్యయి రాయ న ళొ_'సయగు 

చిందే పాటుచో నంకవన్నెలు ౭0 

జా. ము, 2.27, 

చూ, అం కెవన్నియ్య అం కవన్నె, 

అంకాపొంకములు 

కోవము; వైరము; త్మీవము, 
రా 

““ఆఅంకాపాంకాలు దరికొనంగ నిరంకుశ 

సాహాససమరుం డగుదళముఖుండుక లి - 

ఇ రామా, 7.49, 

“ణజైకిద మౌ శృంగార వీభత్సములకు 

నంకాభాంకములు,’”? కవిస. 1 ఆ, 

“జ్వరము అంకాపాంకములుగా వచ్చి 

నది 9” శర. 

అంకిత మిచ్చు 

కృతి యిచ్చు, 



అంకీ.___అంకు ల్లి అంకు___అంే 

“తిక్కన తనభారతభాగాన్ని హరిహర 
నాభునక ఆంకిత మిచ్చి నాడు. వా, 

అంకితము చయు 
కతి యిచ్చు, 

“పోతన తనభాగవతాన్ని (శ్రీరామ 

చంద్రునకు అంకితం వేసీ నాడుల చా, 

అంకిత మొనర్చు 

అంకిత మిచ్చు. 

““ఆంకిత మొనరుం డనుంగుపీ ళ్ళరని 

కూర్చి, గరిమతో నాం[ధ నామసం(గహ 
మనంగ? ఆం. నా. దే. శి. 

అంకిలి నొక్కుకొని పోవు 
నోట మాట రాక పోవు, 

కొత్త, 18. 

అంకిలిపడు 

ఆగివోవు, 

“ఆంకిలి పడియెడుపనులకు 'సంకటపడు 
టడియు నొక విచార మొ 

భోజ, 6 ఆ. 876, 

అంకిలి పెట్టు 

అడ్డు, ఆపు. 

“వాం డాయతశ కి నన్ను నిట నంకిలి 

పెట్టినయప్తు” ఖా. రా, సుం, ౯1. 

నంకిలి సేయు 
వెనుదీయు, 

““ఆంకిలిసేయక తూల నోపినకా.”? 

భోజ, 7,17. 

అంకురారోపణము 
ఆరంభము. వ శుభకార్య 

(పొారంభంలో నె నా పాలికా 

పూజ చేసి, అందులో నవ 

ధాన్యాలు చల్లి మొలక, 

పోసారు. అందుమె వచ్చిన 
—_ 0 అకా 

పలుకుబడి, 

“రఈరనాడు మన కృషికి ఆంక రారో 

పణం జరిగింది 

యూ ఆంకురార్పణము, 

అంకురార్భణము 
చూ, ఆఅంకరారోపణము. 

కకం చెల్య పుం (గొవ్వు పెంఫునం 

బొడ లెడురంభకకా సవతిపోరు 
గణించుట కంకరార్పణం, బిడి యిటు 

గొంత చేసితి." కళా, 2,9, 

అంకుశమునకు రానిది 

మాట విననిది, 

ఏనుగు అంకుశంతో పొడి స్టే 

నూట నింటుంది. అలా విన 

నహడు అంకుశొనికి రానట్లు, 

లతణయా మాట విననిది, 

వశమునకు రానిది, 

అంకెకు రాని 

వశమునకు రాని, 

“ ఆఅంగన నమ్మ రాదు తనయం కెకు 

రానిమహాబలాథ్యు వే భంగుల మాయ 

లాడ్డి చెటుపం దలెపెటులఎ 

భాస్క_. శత, 

అంకెకు వచ్చు 

దారికి వచ్చు, 

“ఇల నాయంశకెకు రావు యిం(దియ 

ములు నావైనా కలసి నామర్మములే 

శాండి పారీం గాని”? 

తాళ్ళ, సం. 10.55, 

అంకెగొను 

ఆ కమించు, వశము చేసు 

రను, 
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| 

“ మబ్బులదరి ఫూత్క్మతి రవిమభ్య 

మంకెగాొనంC బిక్కు_వడక చరించు 

నం దొక్క_కరటి.)” రా, వి. 8.49 

అం కెవన్నియ 

రికాబు, 

66గణ్ మేధికంబుల6 గొమగొందుక శ్ళేంబు 

వజాలమే లం కెవన్ని యబును,.?? 

ఊఉ. రా. 7 ఆ.897. 

చా. అంకవన్నె, 

అం కవన్నె 

రికాజు, 

“వడింగట్రి కవారలు పావడ మిడి 

హెచ్చరిక రాయవరగండ యనక, బెడ 
యం కెవన్నెపెం. గాలిడ కపుడు చివు 
క్కు_ మనంగ నెక్కెం చేజికా. 

కోవల 2 ఆ, 56. 

చా అంకవన్న్నె; అం కెవన్ని య. 

అంకె వేసుకొను 

కాడిని మెడ [కిందికీ -వసుకొని 

ఎద్దు ముందుకు నడవ నిరాక 

రించు, 

“ఇంక బండి ఏం నడుసుంది. వలపటి 

గిత కాసా ఆంకే వేసుకున్నది." వొ, 

అంగగాను 

అడుగు వేయు-ము౦దుకు 

నడచు, 

“అపఖ్యాతి నీక నని నంగగొని కొలి 
వించితిల గెలుచు.” 

పండితా. (పథ. పురా. పుట. 288, 

ఆఅంగజాల 

కంచుకి, 

మనివీ,, 

| 

రాణి వాసం కావలా 

““ఆఅంగజాలలు కాలుకాలం బెన౭చుకొని 

చాంపకట్టువడం గాలిని) 

కాలీ, 6 ౪. 227. 

చెటు, బహిరతము 
0 ౧ 

అంగడి ౩క్కు 

ఏథి శక్కు-, బజారు కెక్కు- 

బహిరంగ మగు, 

“మారుని చేతిఖూత నఖిమానము లోక 
సఖీజనంబుచ్చే నారడి గప్పినకా వలపు 

లంగడి కెక్కు_క కోరినప్పుడే, కూరిమి 
వల్లభుం గలినీ కోర్కి_ ఫలించి సుఖించు 

కన్నియల్ ... కవిక. లి.82 

అంగడి కె తిన దివ్వె 
అవాలి 

వతదల కువయోగవడునది. 

చూ, బయల నె తిన దివ్వె. 

తాళ్ళ, సం, రేం 

అంగడి నమ్మికొను 

అందులోనే వడి తన్ను కొను, 

“ఆపద లంగడి నమో కొనరో పాపా 

తులు పె బ్బ పెం బడ కా.’ 

తాళ, 

99 

నం, 5,42, 

అంగడి పెట్టు 

' “తలంప్రన నెంత  మోహపరితాపము 

గల్లిన దాంచుకొందురో, యలయిక లేక 

యా కరణి నంగడి “పెట్టుదురో లతా. 

గులు.. కవల, లి.4కి. 

నతన లింక నంగడిం చెట్ట్లపన్న? 

' దిజదు.లి నుదహీ 2.51. 

అంగడి బడు 

పాటీపోవు, బజారున బడు, 
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““ఆవల భయపడవా రంగడి బడితే దొర, అంగముల 

లోవుల విచారీంచి వూరడింతు రంత 
లోనె” తాళ్ళ, సం. 8,0, 

కుం గడివాడ 

బజారు, అంగడివీథి, 

అం గడివీధి 

బజారు, 

చితూరుజిలాతో నేటికీ బజూ 
వాలే అ, 

రును అంగడిపవీధి అనే 

అంటారు, అంగళ్ళున్న వ్ధి, 

ఆఅంగదట్టము 

పావడ, గాగర, (అంగధట్టి - 

కన్నడం.) 

6 తతనితంబాభోగ భవళెంకుకములోని 

యంగదట పుంగావిరంగువలన్క శశి కాంత 
లు 

మణీపీఠి జాజువాజంగలి. మను, 2.27... 

అంగన్యానం 

జపానికి ముందు ఆయా అవ 

యవాలను ఆయా మంత 

భాగం అంటూ తాకుట, 

చూ, కర న్యాసం, 

అంగ్మపదకీణం 

వ చేవాలయాన్నో 

(వదథీ.ణం చేయకుండా, తానే 

గిరగిర తిరిగి వదపే ణంచేయుట, 

అంగవిళ్ళ 

మానంబిళ్ళ, ఆడపిల్ల ల ము 

లకు క స్టైటిళ్ళ, 

అంగభోగము 

అంగ పూజ, 

పండితా. (పథ, దీకా, పుట, 200. 

| 
\ 

| 
| 

| 
| 

| 
| 

దిన మొల-బట్టాళా తా లనిస్థితి, 

అంగమొల లగు 

దిగంబరు లగు, 

' “మదనభూతము సోంకినమగువలు పురు 

| 
| 
| 
| 

తిరిగి. ' 

| 

| 

| 

| 
| 

| 

| 
| 

| 

a షులు, అదనవిరిద లె అంగమొల లె 

దవి నెతురు లీర్చి.? 

తాళ్ళ, సం, 9.205. 

అం గయినచోటు 

అన్నీ అమరిన వోటు, 

అంగరంగభోగములు 
అంగ రంగ వై భవము, 

అంగరంగవై భవము 

"దేవుని ఊరేగింపులో అన్ని 

హాంగులూ ఏర్పణుచి బయలు 

చేర దీసినప్పటి వై భవం, 
“ఎపుడు నంగర౦గ వె భవముల,”) 

అడ్డా, 
రు 

సారం 1.24. 

“రంగడు అంగరంగవె భవములతో 
వేంచేస్తున్నాడు.’ (బాలా 

అంగరత్ష 

1, తాయెత్తు, "లేక యంత 

ము, 2, రతుకము, 

మం(త శా నశ్ర్రుంలో కొన్ని 

యం తాలను రాగిశేకులవై 

(వాసి అకు కాని, ఆ రేకును 

తాయెత్తులో ఉంచి కాని 

కట్టితే ఆయా వీడలు ఆయా 

య ౦ (తాల మూలం గా 

తొలగు నని అంటారు. 

వర, రా, ఛా, పు 116. పం క్ 18, 
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అంగరొలైలు “ముంగిటి పెన్నిధి దంగేటిజాన్ను, నంగిట 
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ఒకరక మెనవపిండివంట, నూరెడునమృతేం బనంగి”. 

— 1.105 చూ, ముంగిటిపెన్ని ధి. 
సహాంస. 1.1095, 

ఏడ్చు, వగచు ఏమో అన లేక, 

“ఆకంఠంబుగ నీవు మాధుకర ఖీమా 

న్నంబు భతీంపంగా లేవన్నకా గడు 

నంగలార్చెదవు మేలే లెస్స 

కాకీ, 7,162. 

“రాలేదు రాలేదు అని ఊరికే అంగ 

లారుసూ కూర్చుంటే ఏం లాభం రా? 

ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి గాని... వా, 

అంగలు వేయు 

కాలు వాచి అడుగిడు గబ 

గళ్తా నడచు, 

“వాడు అంగలు వేసుకొంటూ వెళాడు. 
య 

“వాడు అంగలు వేసుకుంటూ నాలుగు 

నిమిపాలో ఇలు చేరుకున్నాడు. వా, 
౧ ౧ 

చూ, అం బెలు చేయు. 

అంగళ్ళవాడ 

బజారు, అంగడివీధి, 

అంగవస్త్రము 

వి పంచ-ఉ త్తరీయము, 

అంగిట నూరు అమృతము 

అందు బాటులో ఉన్న వునో 

రథవరిపూ ర్థి కారకము, 

ముంగిటిచెన్ని ధి అనుట, 

ఏమా(తం (శమించక అంగి 

టనే అమృత మూరుతుంకే | 

“అధిపుం డాడుమాట కంగిటి బెల్ల మె 

కూరుచుండి రొదిగి గుటక లిడుచులి .- 

నాయకు. 44 ఫు, 

అంగిటిముల్లు 

కిఅునాలుక , కొండనాలుక 

ఆగు, 

“నీక నణిమియో* కోనయో * యంగిటి 

ముల్లా € ఎటుంగను మందు (మా 

"కేమి కై) బసవ. కి ఆ. 59 ఫు, 

అంగిటిము లొతు 
ఉం ఎవి 

చిజబునాలుక లేక కిజునాలు 

క_కొండనాలుక జారినవమ్వుడు 

దగ్గు వ స్తుంది. దానిని వెల్లుల్లి, 

మిరియం దంచి నడిమివేల 

నుంచుకొని ఒత్తు తారు. అద 

వెకి వెళ్ళి పోతుంది. 

బస. 8 ఆ, 568 పుట. 

చూ. చిటునాలు కన, కొండనాలు 

కగు. 

అంగుటమున నేల (వాయు 

కాలి బొటనవేలితో నేల 

(వాయు, ఇదె సిగ్గును సూచిం 

చును, 

ద్విప, భాగ. 184 పు, 

ఇం కేం? ఎంతే నా (తాగ అంగుడుదుడుప్ప 

నది, తంటాలమాారి, 
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అంగుడు లేదు 

నోరు చచ్చినవా డనువట్ల ఉవ. 

యోగించేమవూట. 

కళ బంగుడు లేనటుగా అలా కూర్చున్నా 
నో 

-వీమి రా లి” 

౨90గుదారు 

(పోత్సాహాకుడు, 

బోగంమేళంలో వెనుక పాట 

పాడేవారిని అంగుడారు లం 

రారు, 

బె 

తద్ద్వారా వచ్చిన 

పలుకుబడి, 

చూ. హంగుదారు. 

అంగుషమా (తుడు 
© 

ఫాటిబాడు, 
లు 

“అంగుష్టమాతుడికి ఆ అమ్మాయిని 
ర 

ఎలా యిసొాము, ఆడేమూ ఒడూ 

తాడుగూూ అయిన పిల్ల ఎ) 

అంగోస్తపు పొట్ట 
లావాటి మసివి., 

అంచనా వేయు 
ఏవని కయినా ముందు ఇంత 

కావచ్చు నని ఉజ్జాయింపుగా 

లెక్క వేయు, 

"లౌ, 

. 

“ఈ ప్రాజెక్టన యాభై లక్షలు అవుతుం 
దని అంచనా జేశారు. 

““రకపని తెండునిలలలో కావచ్చు నని 

అంచ నా చేశాము, చూడాలి.) 

చూ. అంచిం చు. 

కాక 

అంచవదము 

మాంస పాదు, 

(వాతలో ఏ దయినా మరిచి 

పోతే హంనపాదము వంటి 
గురుతు వేసి మన |వాస్తారు, 

అందువై వచ్చినవలుకుబడి, 

అంచించు 

అంచనా వేయు, 

' తమి, “అంజి తల్ ౮) 
—O 

చా. అంచనా వేయు, 

అంచి పుచ్చు 

వంపు, 

5 ప్రతిగ నందుల కంచి పుచ్చు.” 
శూర, అళ్వ,. తి, 

అంచు గట్టుకొని వచ్చు 

అంతము సనమోివించు, 

ముగియ వచ్చు, 

“వాడి కేదో అంచు గట్టుకొని వచ్చింది. 
అందుకే నాతో చెళాటం ఆడుతు 

న్నాడు.) CM 

“eg వ్యవహారం అ౦-చు గట్టుకొని 

వచ్చింది. ఇక తెలుసుంది అయ్య పని.” 

అంచుముట్టని (వా, 

వగ దనన 

“ఈయంచుముట్లని నీంగారము లేమి ఖో) 

పాంచా, 4 ఆ, 

“ఇంకా యీపని అంచుముట లేదు. ఇ 

దేమి అంచు ముస వ్యవహారంగా లేదు) 
బె 

అంచులవాడు 

చి తకారుడు, బట్టలకు రంగులు 

వేయువాడు., 

అంచులు తీరినవయను 

సమ్మ ౫ యావనము, 

“అంచులు తీరినవయస్సులో ఉందా? 

అలా చేయక ఏం చేసుంది 9) వా, 
i 
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అంచులు తీరు 

సమ్మగ మగు, నిం డగు. 

చూ, అంచులు తీరిన వయసు. 

ఆఅంచెలు గట్టు 

శూరులు కట్టు, 

““ఆనిలంబు తేడును నంచలం'చెలు గట్ 

యాశాశ వీధి నందంద నడవ. 
కాకీ, 1.182, 

కఆంచెలు గటి కాళ తొడు = 

గదమ్మ (పోద్లాయంచలం 

| మును, 5.61. 

అంచలంచెలుగా 

అక్క_డక్కడా ఆగుతూ, 

దశలవారీగా. 

ఆలుగురాజా. 4&2 పు 

అంచెలమిద 

అక్క. తక్క డా 

మారుస్తూ, 
పూర్వం తపాలు 
వోవుటకూ, 

కార స్రముమోద పోవునపుడూ 

నరానరి ఒశే గుజ్జం లేదా 

గసజాలను 
ణి 

తిసుకొని 

గుక్రాలజత చాలదూరం పోవ. 

డం అనంభవం కనుక అక్క_ ' 
సాసప్తాంగంబు గానించె.'” పారి, తి,7, డక్క_డా వానిని మార్చి వెళ్లే 

బారు. దానిమోద వచ్చిన 

వలుకుబడి, 

అంజనమున మాటలాడ నేల? 
కనబడుతున్న దానికి వరన 

: af 

యెందుకు? 

, నిధులు, ' 

పె చనసీవు. 

ఏదయినా రాజ 

' అంజెలు వేయు 

తెలుసుకొనుటకు 

అంజనమును వేసేవారు. వవో 

కొన్ని మూలికలను కాల్చి 

ఆపాడిని నూనెలో- కలివి 

అంజనం తయారు. చేస్తారు, 

దానిని తేవులపాకువంటి చాని 

మధ్యలో బొట్టుగా వెట్టి 

దీవంముందు డాని నుంచి ఎవ 

రినో -నామాన్యంగా పిల్ల లను 

చూడ మంటారు. అందులో 

అవన్నీ వారికి స్పష్టంగా కని 

విసా యని అంటారు. కనబడు 

తున్న దానికి ఇక చెవృవల 

సిన అవనరం లేదు కడా! 
అందువై వచ్చినవలుకుబడి, 

““ఆంజనంబున మాటలాడ . నేమిటికిళ్లి 

ముంజేతి కంకణంబున కద్ద మేల కల్లి? 

సారం. 1.844. 
అంజలి గుంజలి యార్చు. 

గట్టిగా అజచు, 

“అంజలీ గుంజలి యార్సి. 33 

బసవ, 4.194. 

అంజలి చయు 

నమన్క_రించు, . 

“ఆనలుం డంజలి చేసె నంతకండు 

అంజలి యొనర్చు 

నమస్కరించు, 

“జయదేవ సుకవి కంజలి యొనర్చిఎి 

రుక్నాం. 1.18. 

గబగబ నడచు,. 

కల అమ్మాయి వచ్చిం దేసరికి వాడు 
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ఆంబెలు వేసుకుంటూ వెల్లాడు. ౧9 చా, 

చూ, ఆంగలు "వేయు, 

అంటక చేర వేయు 

వెంట్రుకలు రుజటుచగా కత్తి 

రించు, 

అంటక ముట్టక 

చూ. ఆంటి ముట్లక 

అంటకాగు 

జతగా దగ్గణ ఉండు, 

“కొత్త, 102, 

అంటకుండి ఆడు పాయము 
చిజుత్మపాయము, 

నంసారంలో కల్పించు క్రో 

కుండా ఆడుతూ పాడుతూ 

సె పాయం అనుట, 

““ఆంటకుండి యాడునట్టి 

మొకింత నడుచు నంతలోన,,.” 

కళా, 6.76. 

చూ, అంటి వంచి ఆడు పాయము, 

అంట గట్టు 

1, బలవంతముగా తగులగట్టు, 

“కాన -నెంత్ర వద్దని మొత్తుకున్నా విన 

కంగా ఆపిల్లను నా కంట గట్రినాడు, 

"జీను నానాబాధా పడుతున్నాను, 33 

(పాయ 

చె, 

సేన పోయీది లేదు, పెక్రుది లేదు. 

వద్దం యే వినకుండా అదేదో చెనిఫీట్ 

నాటక మని వాడు చా కొకటిక్కె_ట్లు 

ఆంటగటి పోయి నాడు.) వొ, 

2, 'అరోపి ంచు, 

ఎవడో వేసినతప్పు నా కంట | 

గట్టాడుం వ 

_అంటగట్టుకొని 

వెంట బెట్టుకొని, కలిసి యుండి, 

 ర్రావమారునీ నంటం గట్టుకొని శంఖ 

. లిఖితుల క క్రైదురం జెచ్చి.? 

జెమి. 4.125, 

“వాడు ఎక్కడికి. వెళ్లినా భార్యను 
అంటగట్టుకొని పోతుంటాడు,” వా, 
“వాళ్ళిదరూ ఎపుడూ అంటగట్టుకొని 
తిరుగుతూ ఉంటారు.’ వా, 

చూ, అంటగట్టు, 

అంట గదుము 

తుదివరకూ తదముకొనిపోవు, 
“ఎడ చబాయనీక బల్విడి నంట గదు 

మచ్చు నటిటు వడిం (దోపులాడు 
రులు 

నవియుం”) కళా, 6.51. 

అంటగ నేయు 

నాటునట్లు వేయు, 
“కుకు నురం బానక పర్వళరావాతిచే 
నంటయగ చేసీ, జెమి, 6.185, 

సుం టగు 

ము ట్రగుం 

“కేకలు ఆంటయింది. మాటాడుతూ 

కూర్చుం కే ఎట్లా అమ్మా 1 

అంట దతుము 

దొరికేవరకూ తరుము, 
“అగ్ని నాలుక లేడు నంట6 దథీమి,)) 

కాశీ, 8.8], 

ల్, 

అంట పొడుచు 

బాగా నాటునట్లు పొడుచు, 

నుంటి బలియు 

భాగా బలీయు, రెండూ కలిపి 

పోవునట్లు అనుట, 
“అంట బలిసీనతొడలు,) 

గార, వారిళ్చం, పం, 1088, 
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అంటముట్టరాసి అ|గహారము 

మరీ సున్నిత మైనమనిపి.- 

_ నాకు బుత్తు) లనుట నగవు గాటబె [1 

వమన్నా ఓర్చుకో లేనివాడు. 
' అంటితే మసి అవుతుంది అనువట్ల ఉపయోగిసారు. 

ఆఅంటరానివాడు 

అస్స ఎడు. 

లశణయా నంబంధ ముంచు. 

కొొనరానిబా డని అర్ధ వుయి 

నదె, 

“వాళ ందరూా కలిసీ న న్నంటరాని 
(ap) 

వాణి-గా చూసున్నారు.? వా, 
at] ఎలి 

అంటలుగటు 
లు 

“వాడు  వాలానాళు జబ్బుప డాడు, 
య Gs 

వెంట్రుక అన్ని అంటలు గట్టుకొని 

పోయినవి,’ 

“జనం అంటలు గట్టుకొని ఆతీరు నాళ ను 
య 

చూసున్నారు.? బా, 

అంటించు 

ముట్టించు, కొం డెములు చెవ్వు, 
“సాయంత్రం అయింది, 

చు పొయ్యి అంటించుల) 

ఇక్కడ ఒకమాట అనీ అనక ముందే 
వాడు పకి్క_౦టికి బెల్లీ ఆంటించి 

ఉంటాడు. అందుకే వొ డంెటీ భయం 
నారు,’ 

అంటి కుంచి ఆడు[పాయము 

చిన్నతనము, 

అడుకొనువయను అనుట, 

“అంటి కుం-ది యాడునట్టి_వాయ ము 

కింత నడచునంతలోన నాదు సతుల, 

బుణ్యశీ లయుతేల( 

దీపం అంటిం 

కామో. 

అన్నట్టు (పవ ర్లీస్తుంటాడు.? 

కళా. 6.75, 

చూ. అంటకుండి ఆడు (పాయము. 

కల్సించుకొంకు ఏమి వస్తుం 

దో అని దూరదూరంగా ఉండే 

వారివిషయంతో అనేమాట. 

వంటయింటిలో పుట్టినవలుకు 

బడి కావచ్చును, 

“వాడు అంటితే మనీ అవుతుంది 

చె, 

అంటి బాస చేయు 

ఒటు పెటుకొను, 
రి ఠి 

“అంటు పడ  లేదటంచు మి మ్మంటి 

' యిపుడు, బాన లెలను జేసెద ఫాను 
య 

'రాంగిలి రాధి. 4.10. 

అంటి ముట్టక 

తనకు నంబంధము లేనట్లు, 

“వాడు ఈవిషయంలో అంటి ముర్హుక 

తిరుగుతు న్నాడు.’ CR 

అంటి ముట్టరాని అ|గహారము 

సున్నిత మెనది, 

అ గహారాల్లో పూర్వం (లౌ 

హ్నల ఉండేవారు, కాబట్టి 

అది చాలా ఆణారవంత మె 

నది అనుట వై యేర్పడిన 

వలుకుబడి, ఏమి అన్నా 

నొచ్చు కొనేవారి విషయంలో 

ఇవ్వడు ఎక్కువగా ఉపయో 

గిస్తూరు, 
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“ఇంత అంటిముట్ట రాని అ(గవార మె; మెకే' 

నలుగుర్లో తిరగడ్ మెందుకురా అ “నలు 

గురితో కలిశాక ఎవరో ఒకరు ఏదో 

ఒకటి అననే అంటారులి 

ట్ మునైవారు 

కులస్థులు. 

“అంటిముేెకువాళు లేనిఊోళో ఉండడం 
౬ య య 

కషం,” 
లు 

అంటుకాడు 

స్నే హితుడు, (పీయుడు, 

“ఆటువలె నంటుకాండు చనినంత.? 

శాం, 4.28. 

అంటుకుంటే వదలడు 

వట్టి కబుర్ల పోతును చూచి 

అనేమాట. 

“ఆఅదునగో వా డొస్తున్నాడు, 

క5ంశే. వదలడు. త్వర గా "వెళ దాం 
పదం 

అంటుకుండ 

వంట చేసి కడుగనికుండ, 

కింటుకొనిపోవు 

క అచుకొొనిపోను, తగులుకొను, 

బౌ 

చె, 

ఆంటు 

వు తానెచం_ అని అడి 

ద్యివిధం. తద్ద్వారా వచ్చిన 

వలుకుబడి, 

' “ఈ్మగాలలో సత్య నారాయణ వతం చేసు 

' కుందా మనుకుంటూం జే యింతలో మా 

' బావగారు చనిపోయి మాక అంటు 

వా, 
పట్టింది.’ నవా, 

' అంటుపడు 

ము టగు, 
6 

చూ ఆఅంటువదు, 

అంటుపోగులు 

చెన్రులకు ఆంటుకొనునట్లుగా 

చేసినపోగులు, 

అంటుమోవ ెగు 

పూర్తిగా తెగు, 

“కలనూ లెలను నంటుమోవం చెగి 
రాయగా గొంతసే పండి,” ఆము, 4.5, 

. అంటుజొయి 

“కాగితాలు అంటు కొనిపోయినమి 

“వాడు దాన్ని అంటుకొని పోయి, 
నాడు,’ వా 

అంటునూన 

తలంటు నూనె, 

అంటుపట్టు 

ఆఅనోౌ”చము వచ్చు, 

తనవాళ్లు చనిపోయినవ్వుడా" 
(వన వంచిన వాడో వచ్చే 

“ నెయిదు. 
మైలను అశెెచం, అంటు అని | 

అంటారు. జాతాశౌచం, | యుండు, 

నూదంటురాయి, అయ స్కా-_౦ 

తము, 

“ఇను మంటుతాతికి నెగనీ నభంగి.) 

భాగ, 7 సుం, 

అంటువడు 

ము ట్రగు, 

“మా ఆవిడ అంటుపడ్డది, ఇంక నేనే 

చేయి కాల్బుకో చాలి, 5 వా, 

అంటు వాయకుండు 

సిడువక తిరుగు, 

౫ మ నించుతఅీ మందగమనళ్ళం7గా 

._ రాప్టి నంటు వాయక వెంట వెంట 

శుక. 1. ఆ, 891 ప 

చూ, అంటి యుండు, వెన్నంటి 
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11 అంటు__అండ్ 
c౧ 

అంటూసొంటూ 

సంబంధ మున్న వారు, మిగి 

లిన మెతుకులు ఇత్యాదులు, 

జం, 

కకవాడికి అంటూ సాంటూ లేదు, 

బోలెడు ఆనీ ౨? 

“కండలో & ఆంటూ సౌంటూ ఊడ్న్చ 

వాడికే “పెటుశాను, ల్ మరీ పొయ్యి 

ముటి సే తప్ప గత్యంతరం 'లేదుఎ వా, 
€ఎ..౨ 

అంపేసుకొను _ (అంట వేసు 

కొను) 

ముట్టుకొను, ఆటల ' 

ద్యారా వచ్చిన పలుకుబడి, 

శ నేను పరి త్రీ తితేన న్న ంేసుకొనే. 

వాడు ఈ భూప 2పంచకంలో లేడు.) 

వాం, 

పిల్లల 

అంట బోకి 
ద్ 
ఒక నిటు, 

రై 

వంటయింటి ద్యారా వచ్చిన 

పలుకుబడి, బోకి-ప్మ్యాత, 

అంటయిన ప్మాతను మనవాళ్లు 

నెలగా నూసాలరు, మెల 
రె MI 2) రా 

వెధవ అని అర్థం, 

“వాడు ఒటి అంటబోకీ.) వొ, 
ళా య 

అంట వెధవ 
గ 
ఒక లిటు, 

లు 
యూ. అంటబోకి, 

అంట్లు తో మేవాడు 

ఆడంగులబాడు. ఒక తెట్టు, 
| 

అంట్లు నాకేవాడు 

ఒక నిటు, 
ర 

' నాకేవాడు” 

లతణకభూ ఎంగిలిమెతుకులు 

తినేవాడు అన్న అర్ధంలో 

వచ్చినపలుకుబడి. 

“వా జేమి పెదమనిషి. ఒటి అంటు 
రు Pe) య 

లె, 

అంట్లు పొడుచు 

తల కంటుకొసి ఉన్న చీలను 

(కుక్కు 

“ఆంటం బొడిచి.) 

గె పాండు. 8.80, 

అంటొతు 
“ఇత సాం 

అంట్లు (తొక్కు ॥ 

“అం బొత్తుపదనున నం ట్లొత్తు.. 
కళా, 4.79. 

అండ గొట్టు 

వెనుదీయు. 

“అమ్మ హాత్కుుమోంది చాయం జన వజచి 

 యండగొట్లుచు నిలుచుట దము.) 

పరమ, 1.175, 

అండగొను 

ఆశయించు, 

“పీ వండనొనియెదు నిలిచి యిచ్చోట. 

మార్క, 1.182. 

“ఈతని...అండగెని తప్పుదు చావున 

కంచు నున్న వాండు.ి 

భార, ఉద్యో. 4,208. 

అండదం౦ండ 

నహాోయము, 

“ఒండె వాదింపు మొండె నే నోడితి 

నను మొండ యను సద్దురుండె మా 
కండదండ,ి? 

ఫంకరవిజయ కథా, 4.104 
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అండజశ య్య 

హాంనతూలీ కాతల్పము., 

భార. సభా, 
అండ బతుకు 

ఎవరివెనో ఆధారవడిన' 
(బతుకు, 

వానిది ఒటి టి అండ (బతుకు, సాంతంగా. 

జీవించ నేడు. 99 

' “మహా 

 “ఆఅంతకూ యింతకూ వాడు నొచ్చు 

కుంటూ ఉంటాడు 

“అంతహ యింతకూ ఆవిడ మాయింటికి 

పరుగాత్తుకొంటూ వస్తుంది,” 

అంతకు కడ కనుచు 

చంపు. 

చ్ర్రత్రకరం, బంతవకడ కనిచె 

బరి, శరత బగు మ దనాథు రథిక 

' చయంబుక్ 
వా, 

అండబాయు 

ఎడళాయు, 
“ఆరాముయండం బాయక... 

యూరాజవరుండు నిజపురాంత:ఃఫుర . 

ముం జేరి... శుక, 1 ఆ 489ప,. 
అండా ఆపూ 

సహాయము, 

“వాడికి అండా ఆవూ లేదు వా, 

అంతకంతకు 

1. (కమ్మక్రమంగా, 
కళ లఎతకంత కూ వాడి దౌర్జన్యం ఎక్కు 

వె పోతూ ఉంది చె, | 

చూ. అంతంతకు, 

2, రోజువోజుకూ 

“అంతకంతకూ వాడు మితిమాటి పోతు . 
న్నాడు.” మ. 

అంత కింతయింది ఇంత కెంతో? 

ఇంకా యెన్ని క పాలు రా. 

నున్నవో? ఇ౦ కమేమి కా. 

నున్నదో అనే భావచ్భాయ 

లలో ఉవయోగించే 

బడి 
CAFR 

పలుకు 

ఆంతకూ ఇంతకూ 

అంత పప 
యా రెజు 

భార, శల్య. 1.800. 
అంత చేసి ఇంత తెచ్చుకొను 

అంత చేసి యింత ఫలితం 

తెచ్చుకొన్నావు---అను పట్ల 

ఉవయోగించేవలుకుబడి. 

 ఓిద్బంత్ర డెచ్చికొంటి వంత సేసి.) 
భార, ఫ్ష్మ. 1.67. 

అంతంత 

దూరదూరములోనే, (కవు 

ముగా, 

“నెచ్చెలిపిండు నంతంత నిలువ బని చి.’ 

భార. విరా, 1.246. 
| “ఇంతయును నంత నంతంత నెటిలి 

పాదర్వు నిబ్బర పు గబ్బి గుబ్బల యుబ్బు 

' కతన, వసు, 2,685, 

అంతంతకు 

(కమంగా, 

“ఆఅంతంతకూ ఈ వ్యవహార ౦ ముదిరి 

పోతూ డఊంది,”? వా, 

పడి ఉన్నదా ? 

ఆంత సులభమా? కా దనుట, 

“మహాకవి తావివేచ నా, ఖ్యాస మనంగ 

నంత. బయి పెం బడి యున్న చె CE 

చనాగా 25ః 
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అంత మనిషి 

అంత యోగ్యత కలవాడు, 

అంతవని చేయగలవాడు., 

“ఆఅంతమనిపి యిలా చేస్తా డని నే, 

ననుకో లేదు.” 

“వా డంతమని పయి తే 

శేమమ్మా ! “నేను హాయిగా ఉందును 

“వాడు అంతమనిషి ఎప్పు డయ్యాడు * 

శాకే ఎసరు సెట్టాడూ CEE 

“వా దంతమనిషుని నే ననుకో లేదు.” 
బో 

ఆంత మాట 

అనరాని మాట, 

“వాదు అంతమాట అన్నాడా అంత 

మూ టన్నాడూ వాడు ౪’ వా, 

అంతరపల్లటీ 

పెన గీరకీలు కొ క్రేపావురము, 
దానిదా "రా గరకీలు క్ ట్టు 

టకు కూడా వాచక మయినది. 

“వాడు అంతరపల్ల టీ కొడుతు న్నాడు.?” 
CR 

అంతర మెటుగనివాడు 

తారతమ్యజ్ఞానం లేనివాడు, 
కకవానికీ 

యదు,” 

“అంతర మెరుగనివాడు. వానిజ్ోలికి 

ఎవరు పోతారు లై) 

అంతరువు 

యోగ్యత, అంతరము, 

సెదాపిన్నా అంతరం . 
ద 

EM 

లిు౦0 

అంత ర్మదాలు 

అయిదు అంతర్జ్శ దాలు, నం 

యూదులు, 

““సంయాది పంచ విధాంతర్మదంబులు, 0) 

కుమా, 11.187. 

అంతల సొంతలవారు 

చుట్టాలు, 

“అంతలపాంతలవా రున్న ఊల్లో అంతో 

యింతో ఉంకే గాని మర్యాదగా 

ఉండదు.” వొ, 

అంతవట్టు 

యావత్తు, 

ఒట్టు మొత్త మని, లెక్క 

లలో "వెరసి అనే అర్థంలో 

అంత వటువు 

అంతంత గొప్పవారు, 

“అంతవట్టు వారును. = గనసాలిరి*ి 

భార. శల్య, 2,185 

అంతవాడు 

తలి. 

ఆంత యోగ్యత కలవాడు, 

“అంత వాళి బజారులో నిలదీసీ ఆది 

' అడిగిన మాటలు అబ్బ! వినలేము.” వా, 

“సీ అంతరు వేమి%ి నా అంతరు వేమిళ్లి 

నీతో నావ వాద మేమిటి జి 

అంతర్జానంబు "సేయు 

అదృశ్య మగు, 

కాళి, 6,188, 

లా .' 

| అంతవాడవే 

ను, నీవు ఆవని చేయగల 

వాడే. ఎవ డెనా తన్ను 

గూర్చి -చచెవూకొంటున్న మ్రడు 

కె” నంటూ ఎదుటివాడు ఆడు 

మూటలు, 

' “ఆనుటయు నంతవా6ందడ వ కదా యని 

| మిక్కిలి -గార వించి,” పారి, 2.76, 
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(కాను, నీ వంతవాద వే నాయనా.) ““అంతపని వేశాడా వాడు? చాడు అంత 

వా. పని చేసా డని నే ననుకోలేదు,”” వా. 

అంత శయ్య అంతు కనుకొ్కను 
మరణశయ్య. తుది మొదలు చూచు, 

“వాడు మంచం పట్టాడు. అది యింక 

అంతళయ్యే .)' 

“వాడు ఆంతేశయ్యమో ద ఉండి చెప్పిన 

వడం న్యాయం కాను, చా. 

అంతశళ్శతం 

నునస్పర్థ; ; అటరకొటులు, 

వైద్యశాస్త్ర ద త్ర్రరత్యా వచ్చిన 

పలుకుబడి, లోవల శీతం చేరు. 

కుని తిన్నగా అది శరీరాన్ని. 

లొంగ దీసే 

తుంది, 

“వాళ్ళ ల్లో ఈమధ్య అంత కీతేం బయలు 

జేరింది.) 

అంత సేష 

బాల సేపు. 
“అక్కడికి వెళ్లి ఆంత సేపు కూర్పుంే 

ఇక్కు_డిపని అంతా ఎవరు చేస్తా రను 

కొన్నా వు” 

ఎక్కడికి వెళ్ళీ నా ఆంత సేపు చేస్తూ 

ఉంెటే నీక పని 
ఈంది,” 

అంత సేయు 

అనుకొనుటకు ఏలు కానంత ' 

వని చేయు, 

“మొన్న మేరుగిరిపాటి నిశాచరి నంత ' 

జె, 

ER 

గుట్ట మట్టూ తెలిసికొను. 

కర్మ వ్యవహారంలో అంతు కనుక్కునే 

దాకా నేను వదల దలచుకో లేదు” 
మాటలను మనం అంతలో నే మరిచిపో “వా డింతక వచ్చాడూ ౭ వాడీ అంతు 

ఏదో కనుకొ్కొ_౦టాను.) వా, 

_ అంతుచిక్కు 
చూ, అంతుపటు, 

| చి 

అంతుదొరకు 

చూ. ఆంతుపటు. 
౬ 

అంతుపట్టు 

లోతుపాతులు తెలియు. 

నా, మొ. 106. 

అంతు సంతు 

మొదలు కొన, జం, 

' “పిడి దుర్మార్హానికి అంతూ పంతూ 
౧ 

లేకుండా పోయింది. 

ఇప్ప డానికే భయంగా 

, సేం డేపున గట్టు బండి నిచె' 

యందు. జూడగ నంత సేసె) 

వ్ర, పు 

రౌ, 

. అంతు పొంతు లేదు 

అనంతము, 

“ఆఅంతును బొంతునుం గల బె 

యమ్మరొ.?) నానా, 207. 

అంతు పంతు లేక 
అడ్డ ఆగ్ లేక, 

ఆంత్ర కంత కది యంతును బంతును 

"లేక వర్టి లెక పాణి. 1.104. 

' అంతూ యింతూ 

మొ _త్తంమిోాద, 

' “అంతూ యింతూ వాడు రా డేగా 

పు. 7.88, | సీ వశేదిళ్లి) CRO 
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అంతొ యింతొ . అందని పొందని 

ఏ కొంచెనూ అనుట. అతకని, 
“అన్ని యును జూచుచుండెడ నంత”. “వాడి వన్నీ అందని పాందశి 

యింతి నిరంకు. 2,రనగ్, మాటలు, వొ 

“వారికి అంతో యింతో ఆస ఉంది అందని మానివండు 

“వాడు అంతో యింతో చదువు BD 
అలభ్యవ సువు, 

కున్నాడు.” చా, | రా స 
శః “ఆతని వించాధర దని, మాని అంతో యింతో ల ంచాధరం బందన్న్య 

' పం, డని విఛారించె మదాలసాఖ్య ౫ 

ఏ కొంతో. కవిరా. 8 ఆ, 

“ఆంతో యింతయొ  పండుభూమి “ఆపిల నే పెళ్ళి చేసుకోవా లని ఊశేగ 
గఅదోళ్లి? గీర 41, 

“వాడు అంతో యింతో చదువుకొన్న 

వాడు. ఆ సీపరుడు. ఈ సంబంధానికి 

ఏమి లోటు వచ్చింది ₹ వా, 

అంతె యింతె 
యె యా 

పెద్ద దవుతూ, వెరుగుతూ, 

“తా నంత యె యింతయొ యాలి 
నొయ్యన బాల్య “కేళి వద లె,” 

దిందచందములు 

రూూవపరేఖలు, 
కధ వ్య కా జ ఇ విసు. డె ఒశెళవంపు ముద్దులు గులు. 

తనయుని యందచందములు చూచి.) 

అనిరు. 5.91. 

జం, 

అంద దుకులైన 

బాలీబాలని, 

లశ్ణయా అంది అందనట్టు 

అని కూడా మారి “ఈ వ్యవ 

కోరం ఎన్నా ఫెనా అందదు 
ఉం. 

కులుగానే ఉంది, వడి తేలదు” 

ఆని వాడుకలో వనినబడు 

తుంది, 

అని తెలుసుకో.) 

తక్షందిన యన్య కాంతయొడం 

తున్నావు. ఆవిడ అందనిమానిపంతు 

లొ, 

అందని (మాని పండ్ల క జులు 

చాదు 

దొరకనివానికై ఆరించు, 

గామము 

_దప్క.ము నన్ను. జేరరా, దందని్నిిమాని 
కళా, 6.204. పండునకు నటులు సాొ౭తుణ...?? 

అ 

భాస్కు_, సుంద, 109, 

“అకట! యందనిపంటికి నటు సాంచెం 
టు 

జిత మిటమా6ద నే నేమి సేయుదాన 9”) 

విక, 1.129, 

అందని (మాని పండ్ల కాస 

వహించు 

“అందని మౌానిపండులక నాన విం 

చినరీతి దివ్య సం, (కందనపట్టణద్విర ద 

గామినిపొం చెదం గోరి వేడ్క మె, 

నిందుల కేగుచెంచుట కొళకించుక "నెయ్య 

మెలర్చ్ప...ి? 

రసిక, 8.14. 

చూ, అందని మౌానిపండ్ల కలులు 
య ఉం 

సా-చచు, 
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అందంబు గూడుకొను అంది పొందని 

ఇష్ట మున్నా లేకపోయినా ' అతకని, 
ఇష్ట మున్నట్టు నటించు, రుదమ, 56 పు, 

“మోదం గార్య ంబులు గలమాక దీనిం | అందిక పొందిక 

గా దనం బనిలే దని యందంబు గూడు ఈడుబోడు వంటిది. జం, 

కొని ఛందోనువ రనపరుం ఊ. 
ఆం తము. 6.86. “దానికీ దీనికీ అందికా పొందికా 

శ, ర. లో కలిసీకొను అను అర | “దు వా, 
మిచ్చారు, అది కుదురుట "లేదు, అందిన చేనిపంట 

అందముల దీవి అందు భాటులోనిది, 

అందాల రాణి, ఎందు చూచిన శ్రీ వెంక టేకు 

ఇక్కడ దీవి అంజు సానము, డున్నా6 దనియెడీ అందినచేనిపంట 

థి లనుభవించు.ి తాళ , సం, 9.70. 
4: ఖాని తేనియబావి యందముల దీవి ౧౧ 

వాంస. 2.20. | అంది పుచ్చుకొను 

అందలమం దుంచినకుక్కు (గ్రహించు దొరకి పుచ్చు 
యో గ్య సానము౦ం దు న్న్న 

ని 

సీచుడు, 

గువ్వల చెన్న , 90. 

ఆఅందలంబులు 

'చాల్యల్రీడావిశేషము. 
“ఆందలంబులు మటి కందికాళ్ళు.? 

వి. పు, 7.202. 

వాడి భుజంమోద వీడి రెండు 

చేతులూ, ఏడి భుజంమోద 

వాడి రెండుచేతులూ వెట్టి 

నడుము ఒక పిల్ల వాళ్లో ఎక్కించు 

కొని 'దేనుడమ్మి దేవుడూ” 

అని ఊశేగిస్తూ ఆడేఆట, 

అంద తొొకటి యగు 

ఏక మగు, 

“ఆనుర కి మో రంద టొొక తు యాద 

రించరాచా? సమా, పు, తిక, 

కొను, సరిగ్గా అతికినట్టు, 

“వాడు కాళ్లు అంది పుచ్చుకొన్నాడుల 

“సీ ఆంది పుచ్చుకొన్నాడు.? 

“వాడు అన్న డాని కలా వీడు అంది 

పుచ్చుకొన్నట్టు-గా సమాధాన మిస్తూ 

వచ్చాడు, 

అంది పొందినట్టివారు 

చుటాలు, 
ee ఇ 

బో 

ర్మ ఊళ్లో అందిపొందినవారు ఎవరూ 

లేరు. అందుకని యేకార్య నుయినా 

పారుగూరుకు పోవలసి వనుందిలి చా, 

అందిన సిగ అందకున్న కాళ్ల 
నమయానుకూలంగా (వవ రిం 

జాం 

చేవా డనుట. 

ళీ మనవచ్చు నీగుణం, బవు నవు 

నందినకొ నిగయు నందక యున్నను 

గాళ్లు పట్టుకొం, దువు వారికాంక,...ి? 

విజ. 8,51, 
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అందుకొను 

పరి గహించు 

“ఆ పాయసంబు6 దా నందుకొనియెళలి | 

రంగ, శా, బాల, ఫు, ]19.పం కి2]. 

అందుకొన్నట్టు 

దగ్గరగా, 

“ఏంతీకల్లునుం చి మ న్మాడుమో ద ఫోతే 

కాలీ ఆందుకొన్నట్టు ఉంటుంది.’ వా, 

అందుబడి యగు 

అందుబాటులోనికి వచ్చు. 

ఇది నేడు అందుభాటు అనే 

రూవంలోనే కానన స్తుంది. 

నమ సజీవులక నందుబడి యైన దేవ 

భూజ మయ్యె. భోజ, 1.79. 

అందుల కేమి ? 

దాని కేమి? 

వరవా లే దనుట, 

“నా విని యందుల కేమి స్యభావగలిం 

చాడు మనిన భామిని గాన్న పావీణ్యము6 

పెల్లి ఆంతౌ అయిపోయినది. 

జఅాపెను గడు కళా, 7.199. 

అందె వేసినచేయి 

ఏచైనా వనిలో - విద్యలో 

సమర్థ జె డె నవానిచేతి కి అంచె . 
| కఈ6-కాసర్ర 

వారు, అందువై యెర్చ్పడి |. 

నది, 

అంపకము గాంచు 

"సలవు వీసాను. 

“ఆంపకము గాం చెం 

రతెని,? విజయ, 2.41, 

' అంవకము చేయు 

వంవించు. 

ఉపూర్వమున (బహ్మ'సభకు చం బోయి 

కొంత, .కాల మందుండి యజాం డంప 

జేయ, హాంస ఓ ఆ 7 ప, 

చూ. అంపకాలు "సెట్టు. 

అంపకాలు 

అత్తవారింటికి కొ త్తకోడలిని 

పంపునప్స్పుడు అప్పగించుటలు, 

లశ్ణయా అవ్చు డిచ్చు కాను 

కలు, 

అలాగే సెండ్లికి వచ్చినచుట్టా 

లను సాగనంపునవ్వుడు చేసే 

మర్యాదలకు కూడా వాచక 

మయింది, 

“అంపకాలవేళ అలా యేడవకూడదు 
తల్లీ [3 

కంబు 

Ch 

ఇంక 

అంపకాలే తరువాయి. 

ఆంపకోల 

అము. 

ఆర్కు_నందను "సెలక క్ట యంపకోల, 

“క్రీడా, పు. 71. 

ChE 

అంపతప్పు 

దెబ్బ తవ్నించుకొను నేర్చు. 

నంపతే ప్పె బు (గుగబ్బి మెకం 

కక. 4.57. బులు? 

అంప బంపు 

అంవీంచు, వంపించు, వంపు, 

6ఆజ్జము[ పోలి కతని నంపంబంపినవాండ 

నం౦ంపిం-వినా(6ద 

పండితా. ద్వితీ. మహి, పుట, 17, 
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| 
ఆఅంపాచారంపు వానలు అంబళ్ళపొద్దు 

జడివానలు, చూ, అంబటి పొద్దు, 
అన 

“అంపాచారంపు వానలప్పుడు కరిసె.” | ఆఅందిల్పు 
వి. ఫు, 7.67. లోకజ్ఞనము లేనివాడు, 

అంపించు ఆం, భా, 

వంపు, అందాజీపేట ఆముదం 
చూ, ఆంపబంపు. 

అంపుదోళ్ల వెధవ 

ఒకతిటు, అనమరుడు, 
లు థి 

అంబకళము 

అంబలి, 

ఈ అంబకళ మే అంబలి అయి 

యుండవచ్చును, 

“ఆతని నగరం గాచునంబకళ ౦బు (పతి 

వచ్చు నే.” బసు, ర్, 152 పు, 

అంబటి పొద్దు 
ద 

దాదాపు తొమ్మిదిగంటల వేళ, 

ఉదయము, 

అంబళు తాగ పొదు అను 
య ద 

టె ఏర్పడినది, రాయల 

నీమలో ఆతులు, కారి కులు 
౬ 

వ్ర త్యా దులు ఉవయోగించే 

పలుకుబడి, 

“అంబళ్ల ప్రొ ద్ద దయింది, త్వరగా వేలాేకి 

వెళ్లాలి. 00 వా, 

“అంబటి ప్రొద్దు కాంగని) పి, పా, 

అంబ పలక లేదు 

డబ్బు చిక్క చేదు, వని. 

"కాలేదు అనువట్ల ఉపయో. 

గిం చేవలుకుబడి, 

పట్టుకొంకే వదలని, 

ఇది స్థానికంగా యేర్పడిన 

వలుకులడి. 

అంబూకృతి చేయు 

తూథ్లూ అని మాయు, ఉమ్మి 

వేయు, 

“కం పగుచూడ్కి € జూచి యం, బూ 

కృతే మా చరించుటకో బుద్ది దలంక,”? 

పాండు, 8.95. 

ఆంబేద 

దుర్చలుడు, అనమరుడు, 
థి 

““వేదుటబు బల్కి న న్నదర చేయం 

జూవెదు ఇందు నంత నంబీదలు తేరు.? 

పద్మ. లి. 

వాడు ఒట్టి అంబేద, వాలి పంపించి 

ఏం లాభం ర్ట 

అంబోదరగిడ్డడు 

శాన కడుపువాడు. 

CEC 

అంశచ[ కము 

జాతకంలో రాశిచ కం కాక 

అంశ చక్రం ఒకటి ఉంటుంది, 

ఏ ఏ నవాంశలో యీ (గగ్రహో 

లున్న దీ, లగ్నం ఏ నవాంశ 

అయినదీ తేలీపుచక్రం, 
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అంశ పురుషుడు అకటానికటపు రాజు ఆ స్త 
దశావంతుడు 

“వాడు చాలా ఆంశపురుషుడు. అడివి 

లేకి వెళ్ళినా వాడి కన్నీ అవరు 

తాయి. వా, 

ననూ అంత ౩్మంచిది, 

అంశ మంచిది 

దశావంతు డనుట, 

“వాడి అంశ వాలా మంచిది. చేనీనా 

వేయక పోయినా దర్జాగా నడుస్తూ 

ఉందిట) వా, 

అంశలో.... 

దశలో... 

జ్యోతిళ్నాన్రురీ త్యా వచ్చిన 

వలుకుబడి, వ లగ ంలోని 

యే అంశలో పుట్టాడు అన్న 

దానిచె ఫలితాలు చెప్పడం 
చా 

జ్యోతిశ్నాన్ర్ర నం|పగాయం, 

వా డిప్పుడు మం-చిఅంశలో ఉన్నాడు, 

మనలాంటివాళ్ళను పలకరిస్తాడా CER 

“వాడు మంచి అంళలో పుట్టాడు. ఏం 

వచ్చినా వాణి వీం చెయ్యదు, 5 వా, 

చూ, ఆంశ మంచిది, 

అకట(ట్రావికటం అగు 
పరిహాసపాత్రమగు 

_సమగు, 

“వాడు ఏది మాట్లాడినా అకటవిక 

టమేటి 

“ఆ సని అంతా అకటానికటం అయిపో 

వా, 

వం అ 
గ 

వు 0 
ల 

యింది... 

అక టావిక టప్పు మనిషి 

వక్రంగా మాట్లాడేవాడు, 

వ్య స్తపు (ప్రధాని అన్నట్లు 

ఎగుడుదిగుడుగా పాడుపాడుగా 

ఉన్న దనువట్ల ఉవయోగించే 

వలుకుబడి, 

_ జానవద కథలలోనుండి వచ్చిన 

'వలుకుబడి. ఆ చేరు గలరాజు, 

(వధాని ఒక ఊళ్లో ఉంటారు, 

వాళ్లు రాతి అంతా వని 

చేయా లని వగ లంతా నిద 

పోవా లని శాసిసారు, 

“వాళ్ళింటి వ్యవహారం అంతా అకటా 

వికటపురాజు అ_స్త్రవ్య సపుప్రథాని 

అన్నట్లుగా డఊంది.? వొ, 

అక స్మాతుగా 
అవాలి) 

ఉన్నట్లుండి. 
(య 

“వాడు అకస్మాత్తుగా అక్కడికీ 

వచ్చాడు నొ, 

ఆకాండతాండవం 

అనందర్భ[ వనంగం; అనవసర. 

ఆవేశం, 

“వాడిది వట్టి ఆకాండతాండవం.) 

“ఆనే చేదా వాడియెదుట అనక 

యింట్లోకి వచ్చి అకాండ తాండవం చేస్తా 

చేమిటి CE చా. 

అకారతుగా 

అకారణంగా, 

అకాలకూష్మాండ ౦ 

నిరర్థక జన్న మనుట, నిప్పు 

వాడు ఒట్టి అకాలకాహ్మాండ 69” నా, 
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అకాలభోజనం 

"వేళ మాజీనభోజనము. . 
“ఎండలో రావడం, అశకాలభోజనం, | 

మహా ఆయాసంగా ఉంది, కాస్సేపు 

నడుం వాలి సే గాని కుదరదు.’ 

అక (తోడు 
“అక్క తోడు సుమో నాక ముక్క 
ఆనం చేసీ తెప్పించు మని.’ 

బొ 

నిరంక 2.1]5. 

అక్కండక్యండ 

కొన్ని చోట్ల. 

“అక్కడక్కడా ఆంటుండ-గా 

విన్నాను. వౌ, 

(కలు క్కు డ క్కు “డా మచ్చ లున్న 

బే ట్టున్నాయి.ి 
అక్కడ భోంచేసి ఇక్కడ 

చేయి కడుగుకొనవలెను 
తకుణమే ర మృనుట, 

“అమ్మకు చాలా జబ్బుగా ఉంది కాబట్టి 

"వంటనే రావలెను. అతిజఠలూరు. 

అక్కడ భోంచేసి యిక్కడ చెయ్యి 

“కడుగుకొ నవ లెను.’ 

“వాడు 

వా, 

దాన్ని పట్టాడు. ఎప్పుడూ 

అక్క_ డే. తనింట్లో తిని దానింట్లో వచ్చి 

చెయ్యి కడుక్కు.ంటాడు. 00 వొ, 

అక్కడికి అక్కడికే సరిపోవు 

ముటీముటాలుగా సరిపోవు. 
“అంతేపంట వచ్చినా అక్కడి కక్కు. 

డిశే సరిపోవడమే కష్టంగా ఉంది, 

ఆ కాసా పోతే దేవుడే దిక్కులి వా. 

అక్కన్నమాదన్నలు 

ఎవ్వుడూ కలిసి తిరుగువారు, 
“వా ల్లి దరూ అక్క_న్న మాదన్నలు.” 

బా 
శే 

పని.) 

అక్కర గాడు 

తనవని తీర్పుకొనువాడు, 

“అక్క_బికాడ వె ఇ అందంద (పేళేచి. 0) 

కేత్రయ్య, 

అక్క గాచు 

నముయమున కాదుకొను 

మునిమాపు బలు గంబమున( బుట్టి 

బంటున, క్కు.అC గాచినట్టి సింగంబ 

విన,’ ర. 1.49. 

అక్కర పడు 

అవసర మేర్చ్పడు. 

“ఆక్క_రప పడి నీదగ్గరకో వచ్చాను, తప్పక 

సహాయం చేయాలి. 00 

““పదిరా పాయలు అక్కారపడింది, 95 చా, 

అక్క-_జకు రాని 

పనికి రాని, వనికి మాలిన, 

రాయలసీమలో ఇది చాలా 

(వచురంగావినబడే పలుకుబడి, 

“ఈ అక్క_జికరాని మాటలతో ఏం 
వా, 

“అక్క_అకు రాని చుటము.? సుమ, 
న్ని 

“వాడు వటి అక [_ఆఅకరాని ముండా 
లు 

కొడుకు ల) 

అక్కజగండడు 

గ డుపుకొనువాడు, 

సార్ల పరు డనుట, 
య 

ఇతరుల అక్క_ణను స్వార్థము 

నకై ఉవయోగించుకొనువాడు. 

“ అక్క_అగండం డె డె యప్పటప్పటికి 

వెక్కు_'సంబున నూర్లు చేలు నప్పిచ్చి 

ముట్ట జిక్కిన వేళ. ముట్టి చేపట్టి 

రట్టంై తిరిగి పృత్రంబులు నొనుచు. ఏ0" 

గా, వారి, ద్వి, 477.480, 

బె. 

అక్క_టు 



అక్క___అక్క- 9] అక్క__ అక్కు 

శ, ర, లో (శద్ధ గలవాడు 

అనీ, సూ. ని. వావిళ్లలలో 

అవశ్యకతను కనివెట్టువాడు, 

అవనరమును (గహించువాదు 

అనీ ఇచ్చిన అర్థాలు సరికావు, 

అక గ్రాఅచిటి 

జాబు. 

కక్రాననోర  మొగలిశేకునం గమ్మకన్తూరి 

వలు నక్కు_అ చీటి (వాయవమ్మ. 39 

రాజనగే. 2-44. 

అక్కజ తీరేవజకే 

స్వార్థం తీచేదా కీ 
థి 

“వాడిస్నే వా మంతా అక్క_అతీనేవరశే. 
ఆతరచాత మొహం మావి సే ఒట్టు. వొ, 

అక్కటి దీర్చు 

నముయమునకు వనికి వచ్చు, 

“ఆపద కె నబంధుజన మక 

దీర్చు భనంబు. 9) నిరంక. 4.99 

ని యక్క_అి దీర్పవచ్చిన లతాంత 

క్నపాణివి నీవె నీకు నేం. దక్కి_తి 

నంచు (చేమ నిగుడన్ ...”” 

శుక. లి ఆ, రీతి ప, 

అక్కజపడి 

ననివడ్, 

“ఆక్కు._అిపడి నీవు వేయడు టిడి కర మె 

భార, ఆర. 7. ఆ, 

“పదిరూపాయలు అక్క_ణపడ్ న్ దగ | 

రకు వచ్చాను, 33 వో, 

అక్కజ లేదు 

వాలు, వద్దు, కాబట్రదు, 

6 స మజిగ “అన్నం అక్క లేదు. క స జి 

పోయండి ఇాలు,?? నా, 

“నాకు కాఫీ అకలి లేదండి. శాసిని, 

మంచినిళు ఇవ్వండిం? ల్, 

(0 4 

వాడికి పనీపాటా అక్క_జ లేదు. ఏడో 

నవల చిక్కితే చాలు. చదువుతూ 

కార్చుంటాడు. నొ, 

అక్య్థలవాడ 

పూటకూళ ళ్లు లుండుచోటు, 

7 చూ. అక; ్క_ వాడ. 

అక్కవాడ 

పూటకూళ చమ్ములు నివసించే 

వోటు. 

చూ అక్క_లవాడ. 

“ఆక్క_వాడల నరకూళ్లు మెక్కి. 
ఆము. 6.67. 

అక్కసు పట్టలేక 

కోపము, కసి తీరక, 

రుదమ 15 పు, 

అక్కా. ఆలీ అను 
బూతులు లేట్టు, 

వాడీ దగ్గి రికి ఈవిషయ మె పోతివా 

| వాడు అక్కా_ఆలీ ఆని మొదలు పెడ 

శాడు.'’ వో 

అక్కి -లజేయు 

కుంచించు, 

(అ మ్మక్కి_లC చేని చేసీ, 

క్రీడా, పు, 15. 

అక్కిలివజచు 

పెడు, కలతవడు, 

పండితా. (పథ. దీకూ. పుట. 178. 

అక్కు.గొల్లు 
ల్ 

బాధ కలిగించునది, వక్క-లోని 

బలము, 
య 

“ఆవసీశులకు నెల నక్కు_గొ అగుచులి 
దగి ఓల 

"బసవ, 



అక్కున నద్దు కం టందలు ను కంక 
శ్ధిర్ధి _ జీ లీ 

కాగిలించుకొను. 5159 
అక్కు_న జేద్చు-అక్కు- న నొత్తు అక్కె త్తుకొనక 

కొను ఇత్యాదులు. తజీకద్భవితో, విడువకుండా, 
ఇల అక్కుపక్షి నడుమె త్తక వంటిది, నడుము 

1. తిట్టు, నకు బదులు ఇక్క-డ అక్కు... 
“అగ్ని రాములు కొరకచ్చు లక్కు పము “ఆ క్కె_తుకొనక చేయుశిశిరోపచార ౦ 
లింగిలాయలు. ప్రభా, నాట. స్, బులు? కో. “సం. 5.151. 

2, దుర్చలుడు, ఎముకలపోగు. 
అనుట, 

తిరుపతి. (ప్రభా. నాట. 5 పుట. 
“వాదు వట్టి అక్కు పక్షీ ౨) 

అక్కు._మాలిన భంగి 

దిక్కు. "లేనట్లు, ఇక్క-డ ఆఢ్యు 

డెవరూ లేనట్లు, 

గుండె అన్న అర్థం “అక్కు-కు” 

చెప్పి వావిళాదులు ఈ 
C౧ 

(వయోగ మిచ్చినవి, ఆ అరం 
యు 

నరివడదు, గుండెమాలుట 

ఏమిటి? అక్కువతీలో ఉన్న 

అక్కు, తొము ణి గుం డె-కాక 

మజొకటని తెలుస్తూనే ఉంది, 
“అక్క_మాలినభంగి న్యగహారంబు 
చక్క_న మీ కెట్లు చనం జేరవచ్చు.? 

బస. 7 ఆ, 185 పుట. 

అక్కా త్తికొనక 

| 

వౌ, | 

నడు మె త్తక, ఎడ తెజవీ లేక, ' 

“నడుం ఎత్తకుండా వనివేస్తు 

న్నాడు” అని వాడుకలో 

ఉంది. నడుముకు బదు లిక్క_డ 

అక్కు. - తొమ్ము, 

(పాఠాంతరం చె రూపాంతరం 

ఆఅక్షతయోని 

కన్య. 

అక్షతలుపడు 

చూ. అక్షింతలు పడు. 

అక్షతలు వేయు 
చూ, అకీంతలు వేయు. 

నఅక్షతారోవణం 

తలం బాలు పోయుట, 

“తో మ్మిదిగంటలక అక్ష తారోపణం, 

మోరు తప్పకుండా రావాలి.) వొ, 

అక్షమాల 

జవవమాల, 

అతుర|క్రమా న్ననునరించి 

జపమాల కూూర్చేవారు, “ఆ” 

నుండి శి వరకూ అక్షర 

[క్రమం కనక వచ్చినవలుకుబడి, 

అకయ్యంబుగ 

సమృద్ధిగా, 

 “అక్షయగంబుగ దివ్య మాధుకర ఖిమూ 

న్న ంబు వడ్డించె...?? హర, ర5,4న5్, 

అక్షరం రాదు 

కొంచెం కూడా చదువు రాదు, 



అత._.అతు. లి అత్ష.___అత. 

వాడికి అక్షరం రాదు. అయినా వాడి 

తలవిరునుతేనం చూ సే నాకో ఆశ్చర్యం 

'వేసుంది.) చౌ, 

అక్షర[క్రమం తెలీదు 

ఏమా।తం చదువు రాదు. 

“వాడికి 'సరీగా అకుర[ కమం కూడా 

తెలీదు.’ వా, 

చూ, వర్ణ (క్రమం తెలీదు. 

అక్షరచొరవ 

చదువులో (పావీణ్యము. 

“వాడికి అన్న చొర చేశానని అతర-చొరవ 

లేదు.’ వా, 

అజిరక్ఞాసం 

“వాడికి అకరజ్ఞానం ఉంది. ఏదో పొట్ల 

పోసుకో లేక పోతాడా. 33 

“వాడు ఏదో అతరజూనం కలవాడు, 

ఆ సి లేకపోతే యేం ఫ్రె, వా, 

అక్షరజ్ఞానళూన్యుడు 

నిరకరకువి 

“వాడు ఒట్టి అకురజ్ఞానశూన్యుడు. 

వాడితో ఎవరు వేగుతారు?? వా 

అక్షరక్షరం తప్పు 

(వతిదీ తప్పే, 

“ఆ పుస్తకంలో అతరతరం తప్ప? 

లం 

అక్షరక్షరం పట్టి చూచు 

ముణ్ణంగా వకికీలించు., 

(న చేద పండితుడి వని వచ్చాను. ఈ 

పు సకంలోే అకురకురంపట్టి చూచి 

సవరించి యిచ్చేభారం నీదే.) వా, 

అక్షరం మార్చడానికి వీల్లేదు 

యథాతథంగా ఉండాలి, 

ప్ప వనూతం మార్చరాదు, 

“ఇందులో అక్షరం మా ర్చడాని క్రి 

| వీలేదులి 

' “కర్మా దసావేజును ఆయన అక్షరం మార్చ 

డానికి విలేకండా రాశాడు. వా, 

_ అక్షరంముక్క రాదు 
కొంచెం కూడా రాదు, 

“వాడికి వ్యాకరణం ఒక అమరం 

ముక్క రాదు) 

వాడి క్రీ వ్యవహారంలో జక్క అత్సరం 

ముక్క తెలియదు. చా, 

ఛదువుకై వచ్చిన పలుకుబడి, 

అక్షరలక్షలు 

పూర సం కవిత్వం చెస్పై నంతో 

వంచిన రాజు ఒక్కొక్క అతు. 

రానికి లవ-వొవ్వున ఇచ్చే 

వాడు, అందువై వ చ్చి న 

పలుకుబడి, 

(“ర్మ కావ్యానికి నాదగ్గ ఆ డబ్బే ఉంే 

అతక్షరలత్నలు ఇచ్చి ఉందును. 09 వా, 

అక్షరలక్షలు చేయు 
అమూల్య మగు, అతిమనోజ్ఞ 

మగు, . 

వాడిపద్యం అత్సరలత్సలు చేస్తుంది 

“అక్షరలక్నులు చేసేమాట అన్నావు. 

ఖున్, 

అక్షరాభ్యాసం 

తొలిసారిగా పిల్ల లకు అతుర 

ములు చేరుట. ఇది ఒక 

నంస్కా-రం, 

“ఇంప్రుసాంపులు (గుమ్మరింపు మాటల 

వీణ పలుకుల కత రాఫ్వాా సమొసంగుఎి 

అని, 281. 



అవ.__అవీ 24 అకీ _అఖ 

అక్షరాలా ' అక్షింతలు వేయు 

పూర్తిగా. తిట్లు తిట్టు, 

వ తాలు వాటిల్లో రూపాయ ' 

లను అంకెలతో వేసి అతు 

రాలా యిన్ని రూపాయలు 

అని యిక దిద్దుటకు ఫీలు'తే 

కుండా (వాశేపారు, అందువై 

| వచ్చిన పలుకుబడి, 

“వాడు చెప్పిం దంతా అ ఈ రాలా: 

నిజం ఎ” వొ, 

అక్షరాలు 

1. చదువు, (వాత, 
“వాడి కేవో నాలుగు అతు రాలు వచ్చు. 

“వాడి అక్షరాలు ముతొంలకోవలా 

ఉంటాయి. నీ అవరాలేమో కోడి 

గీతలు.” నా, 

౨, లివి. 

"తెలుగతురాలు, అరవ అతరాలు. వా, 

అక్షరాలు కూడుకుంటూ 

తడబడుతూ. 

“వా జేదో అక్షరాలు కూడుకంటూ 

చదవగ్లలడు. ఆదీ పాండిత్య మేనా లె) 

బె 

అక్షింతలు పడు 

దూవణకు పొతే మగు. 

“నిన్ను చేరదీ సే నాని లిన “నాలుగు 

అవీం౦తలు పడడం తప్పితే జరగబోయే 

“దేముంది ®ి 

ఆఅక్షింతగింజలు వడు 

చెండి అగు, 

చె, 

వాడు | వచ్చి “నాలుగు అక్షింతలు వేసీ 

పోయాడు 

అక్షిగతు డగు 

కంటబడు, ఒక కంట కనివెట 

దగు, అనగా ఏద్వేవీ. అగు, 

వె, 

' అఖండదీవం 
వ్ తణం 

వెళు 
6 

దేవాలయంలో 

లోనూ ఆరిపోకుండా 

దివం, 

_ “వరిమదాంభకారమున కఖండదీప 

ముగ జేసీ.) నిర్వ. ఉత. 1.5. 

“మా ఊళో శివాలయంలో అఖండ 

దీపాలు ఎప్పుడూ వెలుగుతూంటాయిి 

వో, 

' అఖండదీపారాధన 

౧౧ 
“ఏదో ఆ విల్లె తిన నాలుగు ఆకీ ంత 

గింజలు పడితే నా బాధ్యత తిరిపో | 

తుంది, 3 CEH 

| 

"దేవాలయంలో ఆఖండదీపాలు 

చెటుట. 
ఠి 

“అఖండ దిపారాధనకగా రెండు ఆవు 

లను ఆలయానికి దానం చేశారు.” చాం 

చూ. అఖండదీపం. 

అఖండ మెన 
నా 

అతినునిశిత మెన, 

“వాడు దడ |పజక డు, డు వాడు అఖం (పజ లవా వా 

అఖండ (పతిభా శాలి. వానివి అఖండ 

మెన తెలివి తేటలు.”” వా, 

ఆఖండుడు 

కరాలంక వష వజ కలవాడు, 

ళ్ జ వాడు వ్యాకరణ శాస్త్రంలో ఆశిం 

డుడు, వాణి తప్పు పటాలం టే పతంజలే . 
నో లు 

దిగి రావాలి) వొ 
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అఖిలంబులకు వచ్చునట్లు అగడు పెట్టు 
సర్వార్థ సాధక మగున ట్లు అల్లరి పెట్టు అగుడు అనే 

ఇపహావరసాధకంగా, వమే వాడుకలో విన 

అన్ని టికీ వనికివచ్చునట్లు అని వస్తుంది, 
అరము. “వాడు ఊరికే అగుడుపెడుతున్నాడులి 
mp 

UU 

“అ త్తెజం గభిలంబులక వచ్చు నట్లు గా వా 

విన్న విం చెద.) పాండు. 1.98 | అగడుకాకి 

అఖిలనియోగంబు ఆక తాయి. 
“ఆగడలు మహాధూరు లగడుకాకలుఎ)? 

డెబ్భై రెండు నియోగముల వారి. 5.10. 
వారున్నూ; UN మంలోని | “వాడు ఒట్టి అగడుకాకి. అల్ల రపెే 

అన్ని వృత్తులవారున్నూ. సాడు? వా. 

“ఆభిలనియోగం౦ంబు (గొలువ నన్న శేం ఆగడు చేయు 

(ద్రుండుం” బస. 6 ఆ. 170 పుట. 
అల్ల రి వట్టు 

అఖిలాండకోట్లు “వాడు నలుగురిలో ఊరికే న న్నగుడు 

అనేక బహ ండములు; అఖి | చేసున్నాడు.? వా, 

లాండకోటి (బహ gen అగడువడు 

66 డంత ట్లు 
ఆ వనజజుం డంత నఖిలా౦ వదిమందినోళ లో వడు, చెడ 

గాలించి గాలించి.’ న్ ౧౧ G 

పండితా, (పథ. వాద, పుట, 611. చెరు తేచ్చుకొను, 

ID ఫోత్ర “ఆగడువడి పడి పడసినయట్టి పిండి.” 

అగ చాట్ల విప 8.17. 

కష్టుడు “ఆ అత్క కోడలు అంశా తినేస్తూ 

అగచాటమారి ఉందో అని ఊరికీ అగుడు పెడుతుంది,” 

wy పో 

కప్పుడు, “అగుడు మొగుడిపాలు అనుభవం మిండ 
చూ, అగభాట్లపోతు, గాడిపాలుటి సా, 

అగచాట్లు అగడుసేయు 

దై నమా ! యిటువంటి యగణ చొట్లు పగ | వీ అగడు సేసెదు రచ్చలంబెట్టి యింత,” 
వారికై నం దగవుసుమో యని. సారం. 8,18. 

G&G త్తర, రామా. 6.848, గతిక 

“ఎన్నో అగచాట్లు పడి ఈశాటికి శాస్త ర్ 
నీలవదొక్కుకున్న్నాము, ళీ వా మరోదారి లేక, 
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“ఏదో అగతికంగా మోయింట్లో వచ్చి 

పడా మని నోటికి వచ్చిన టలా అనడం 
రచి artes 

తాగు లేదు.? 

“వా డేవే అగతికంగా అక్కడికి 

వెళ్లిడు.? వొ. 

ఆగ మ్యగోచ రం 

ఏమా|తం అంతు చిక్క_నిది, 

ఆ వ్యవహార ౦ నాకు అగమ్యగోచరంగా 

ఆంది. 

అగలూ సొ గలూ 

గొడవగా, బాధగా. 

CR 

కవాడిపని అగలూ ఫాగలూగా ఉంది. 

' బె 

అగవుతగవులు 

ఇచ్చిపుచ్చుకొనుటలు, మాట 

మర్యాదవంటిది, జం, 

“అది విని చెలం మత్సతి యటుల 

గాద్కె యలు6 డని యాడు విడని యగవు 

తగవు, లంపకము శుభశోభేన మని యి 
వెల్ల, సంతే సము జేయుం గన్యకాజనము 

లకను.?? దళా,(బలుఆ. 9 పే, 289. 

“వధూటుల కలుం డనుచు నగవు దగవు 
లట౦-చచు “నయ్యంబు లంచు నంపకంబు 

లటంచు మరి యెన్ని మైనం గలవు.) 

' కవల, రి.65్. 

ఆఅగసాలె నిజము 

నమ్మ రానిది, 

స్జర్ల కారులు సత్వేము చెప్ప 

రనుటవై వచ్చినది, 

రాధి, 4.79. 

అగ స్య భ్రాత 

చేరూ ఊరూ లేనివాడు. అనా 

యుకుడు, 
| | 

“వాడు జట్లి అగ స్య(భాత, వాళి 

ఆడిగితే ఏం తెలుసుందిలి వా, 

అగ స్యమం్యత్రం 

జీరం జరం వాతాపి జీరం 
ణా" ణ వ 

అంటూ కడుపు తడుముకొను, 

అగ_స్త్యవాతాపుల కథవె 

వచ్చిన పలుకుబడి, ' 

““కడువు నిమిరికొంచు అగ సమం త 

ములు నోొడివి,”) దశా. 2.680. 

అగాడీ పిఛాడీ తెంచుకొని 

ఉచ్చులు తెంచుకొని వవ? త్తు 

వట్లనే ఉవయోగీసారు, 

పూర్వం గుక్తానికి "వెనుకా 

ముందూ గుంజలు పాతి కట్టి 

వాటిని తెంచు 

కొని వరెత్తడంవై వచ్చి 

నది, 

చేవారు, 

“వాడు అగాడీ వీఖాడీ తెంచుకొని 

పరు7ళాడు,. ఆ మాట వినగానే” 

కామ 

అగాధము 

అంతు వటనిది, 
€ 

“ఆ వ్యవహారం అంతా అగాధంగా 

ఉంది,’ వా, 

అగావుగా 

అకస్మాత్తుగా, 

నూ, ని 

అగు గాక 

కానీ, 
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అగుగాములు గీస్తారు, 
కెై”గాములు, మంచిచెడలు, వా డెక్క డమ్మా అలమో పోతు 

అగువొమ్ము పజిశామా 5) వా, 
నశే, అగి అయిపోవు 

“ఆని చెప్పిన బిని యగు బె, మని 'ఉగుడను, 

క కాని. భార, విరా. 1.114 కు అమాట వినేసరికి అగి అయి 
అగుడువడు పోయినాడు.) చా, 

గురివోళ ॥ నలుగురినోళ్ల లో నాను అగ్గి కక్కు 
6౯ ఈపనులవల , అగుడుపడిపోవడంతప్పి తే ౧ నో 

వా, 
(ప్రయోజనం యేమెనా ఉందాలి వా, 

అగుడు[బతుకు 

నలుగురినోళ్ళ లో నానుతూ 

ఉండే జీవితం, 

“నిది ఒటి ఆఅగుడుబతుక అయిపోయిం 

దమ్మా 1” వా, 

అగులెమ్ము 

కానిము, 

వాడుకలో “జూ తే,’ 

దీని చెల్లి దముం జేనీనజాడ దోంచు 

నొకొ యా లె మిందు న నున్కి_ ల” 

పారి. 1.54, 

అగ్గము చేయు 

పాల్పణుచు, 

“ము వ్యంగ కాన వంపును నగ్గము 

న్లీస్స్ 3 భాగ. దశ. వూ. 1011. 

అగ్గల కెగురు 

kt “సుర, 

యా 

“వాడు ఆగ్గల కెగరి పోతున్నాడు.” పొ 

అగ్గ లమిద పోతున్నాడు 

మహావిజృంభణలో ఆన్నాడు, 

ఎవరిని లెక్క_వెట్టటం లేదు 

అన్న సందర్భంలో, ఉవయో! 

“వాడు అగికక్కు తున్నాడు 
౧ 

చూ. అగి కురుసున్నాడు. 
౧ అంటి 

అగ్గి కురియు 

కోోవంతో ఉండు, 

“వాడు ఆగి కురుసున్నాడు, వాడిదగ 
౧ అని ౮ 

రికి ఇప్పుడు పోవదుం” వా, 
(టు 

అగ్గిపిండం 

నీలవంతుడు, దగ్గరకు ఎవరిసీ 

చెర నియ్యనివాడు, సాహాసి, 

“వాడగా! అగ్గి వీండం .ఏమనుకున్నావో. 03 

(స్ట అల్లి బాలీ కబుర రన్న పనికిరావక గాడ్. 

వాడు "అగి పీండం. గా వౌ, 
౧ 

అగి పటు 
౧ లు 

ని ప్పంటించు, అగ్ని సంస్కా- 

రము చేయు. 

“వాడికి అగి పెశుదిక్కు_కూడాలేదు,” 
౧ చం 

“ఆ ఊభో వాడికి అగి పటారటలి 
య ౧ అం 

వో, 

బ్రచేమాటనే కోవంతో-ఏదో 

ఒకటిచేయి, వడవేయి అనే 

అర్థాలలో అంటారు, + 

“పదల కటి అగ్గి సెట్లు తొందరగా 

ఆఫీసుప వెళ్లాలి, ఛా "వాం 
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ళు ౧ 
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“ఆ పు సకం ఇటా ఆగి పెటరాం” 
ది య ౧ 6 

“అదేదో పని వేయవుంఆ1ు అదంతా. 

అసి పెట్టాడు.” 
లు 

ఇది రాయలనీములో వినిపించే 

(వాంతాలలో “తగులచేయిి 

అన్నరూవంలో కానవస్తుంది. 

చూ. తగులవేయు., 

అగి పలు 
౪ దబ 
సివ్వుపుల్ల ల వ్ 

అగి బడు 
౧ 
పా డగు. 

“ఏ మన నేర్తు మదీయభాగ్య మి టిం 
బడ జేసి నమచాంధుని నంచు... 

కా. మా, 2.111. 

నాపని యిట్లా అగ్గి బడింది నా 

సంసారం యిట్లా అగ్గి బడింది. వొ, 

అగ్గిమీద గుగ్గిలం వేసినట్లు 
“అమితంగా చెలరేసుపట్ల డవ 

'యోగించే వలుకుబడి, "మండి 

వడు అనుట, 

అగి మోద గుగ్గిలం వే స్తే భగ్గు 

మంటుంది. అందుసె ' ఏర్పడి 
యా 

నద్కి. ల 

న్స వ్లూ కనిపించావా ఇక వాడు అగ్గి 

మీద గుగ్గిలం వేసిన స్పై భస్టమంటాడు. 53 
వా, 

అగ్ని మింగు 

"కోవవ 
“అగ్గి మింగుతంన్నా డు. వాడి దగ్గరికి 

ఇప్పుడు పోవద్దు. 33 వొ, 

అగ్గిరాముడు 

. ''హ్రీవడు, కోవధారి, - 

అగ్గి రాలుస్తున్నవి (కండ్లు) 

“కోవంలో ఎజ్జగా ఉన్నవ్, 

అగ్గిలాంటి మనిషి 

చాలా నీలవంతు డనుట, 

వాడు అగ్గి లాంటి మనిషి. డబ్బూ 

పీ రతావా నీపని అసలు కాదు. 

CM 

గిబ్బూ 

అగ్ని షక్ ణం 

అగ్నిచిత్తు 

అన్ని చయనం చేసినవాడు. 

అగ్నిదగుడు 
© 

పాడయిన వాడు, 

అగ్నిమండలం 

వెరు కొట్టి వేసే ఒక పురుగు, 

అది తగిల్తే ఒంటిమోద 

బొబ్బలుపోతాయని అంటారు, 

రదర డ్రి పెత్యం కాదు రా, అగ్నిమండలప్పు 

రుగు సోకి ఉంటుం౦దిలి 

(అగ్ని)మలుగు 

ఆరిపోన్ర. 
“వెలసె వెలుంగు గాని మలుంగడు (అన 
లుడు) ౨” కుమా, 9.161. 

CR 

అగ్నిమాంద్యం 

అజీర రోగము, 
a=) 

అగ్ని ముఖము 

బీడి, 

అగ్నిముఖుడు 

46 ౨3 అగ్నిముఖా. వై దేవాః 



అగ్ని _అ|౫గ 29 అగ --- లగా 

అన్న వైదిక (పవచనంచె 

వచ్చిన పలుకుబడి, 

అగ్నియిచ్చు 

అగ్ననంస్కార మొనర్చు. 

“భూ కాంతుల న సేకసహ్మససంఖ్యలం 

(బోవులు గా బెట్టించి 'సమ్శగదారు 

సముదయంబు అమర్చి యగ యిచ్చిరి. 99 

భార, స్ర్తీ 2.172. 

అగ్ని శిఖ 

కుంకుమపూను. 

అగ్నిహో (త మయి పోవు 

మండిపడు. 

6౯నే నామాట అనేసరికి వాడు అగ్ని 

పో త్రం అయిపోయాడు) నా, 

అ(గతాంబూలము 

న చెద రి కి నలో యి ద్ద CE చ్చు 

ముదటి తాంబూలము, 

పెండ్లి ండ్డూ వాటిలో చెద్ద 

వారికే "మొదటి తొంబూలం 

పొ, అది గారవ సూచకం, 

-తుట్టతుదకుం గట్టుకొన్న దానిని 

విలుచుట మొన వేత కాని "చచ్చు "పెద్దవు శ 

లతో న గ శాంబూలమునక విద మయి 

నా౭కే 1౫ సామి. f89 చ, 
“నీ శం అగ తాంబూలం ఇసారా, 

వా, 

అక్ష అద | అ్మగప్ప స్త ములు 

వేదములు, 

“అ గపు సకంబు లర్చించి చూచుచు.) 

అఆఅ(గహారపుచేయి 

బాలా సుటికుడు, 

క కు, న్యా 

| 

ఆఅ_గహారభుక్సు కులు 

అ హోరీకులు, 

వనీ పాటా లీక తిని కరార్చునే 

వారిపట్ల నిరననగా  ఉవయోా 

గించేవలుకుబడి, 

ఆఅఆ_గహారము 

బాహా శు లుం డేన స్ధలం, 

(బాహా ణులుమా త్రమే ఉండే 

(గామం, 

అ[గహారము లో త మ్మ ళి 

జోస్యము 
కుదరనిది., చెల్ల నిది, 

తాతకు దగ్గులు నేర్పటవంటిడి, 

అగ హారంలో ఉన్నవాళ్లలో 

చాలమంది గొవ్చ జ్యోతి 

ష్కు_లే ఉంటారు, తమ్మళి- 

వట్టి పూజారి అక్కడికి వోయి 

చెప్పేజోన్యం యె ముంటుంది? 

“ఎమ్మెలు నాముందబన్య్మా యమ 

క_రొ చెల్ల వగ హారములోనక్, 

దమ్మళి జోస్యము లన్నవిధ మిది.) 

రుక్కాం, 5,688, 

అ(గాసనం 

(పథధానస్థానము. 

నభలలో వానిలో మొదటగా 

వెద్దలను కూర్చో బెట్టడం అల 

వాటు, అంద్భువై వచ్చిన 

వలుకుబడి. . 

ను (గాసనాధిప త్రి 

 నభాధ్యతుడు - (వెసిడెంటు, 



వ్0 అచ అచ ్స 

ఇటీవల ఏర్పడిన పలుకుబడి, 

“6 ఈ "సభ క్ర ఫలానావారిని అన సనాధి 

పతిగా ఊండవలనసీం దని కోరుతు 
న్నాను? 

అఘటనఘటనావటిమ 
చేయుటకు ఏలు కానివనులను 
కూడా చేయగలకశ క్రి, 

“పతి మెచ్చ నఘటనఘటనాపటిమ ' 
నమ్ముహామం తి రాజ్య భారమ్ము దీర్చు. 

హంస, 5.261. 

చూ, అఘటనఘట నా'సమర్థుడు. 

ఆఅ'ఘోరించావు 

ఏడిణావు. 

నిరననగొ ఎదుటివాడిని అను 

మాటు, 

Ch 

కొత, 12, 

ను ఘూరించు 

1. శాధవడు. 

“విడి కొంపలోపడి పబేండుగా అఘాో 

రిసు న్నాను.) వా, 

2, నిరననగా అనునవ్వుడు ఉవ 

ఇయోగించో వలుకుబడి. 

“ఏదే ఒకటి. ఆఘాోరించు.? 
“ఆఘాేరించావు ఊరుకో,’ 
““ఆఘోేరించాడు వభవ.! 

అ ఘోరింపు 

ఏడ్చు, సిరననగా అనుమాట, 

“ఏమిటా! నీ అఘాోేరింపు. ఏమిటో. 

చెప్పి యీడవనరాదూ 19) 

అ ఘోరేభ్యో చేస్తున్నాడు 

వడు స్తున్నాడు, 
PU +) 

వెదిక వరిభావ, 

Ch 

చేసున్నా డే? ఏమిటి సంగతిఖి; వా, 

. , పాపం! ఆ పిలి 
య 

“వా డేదో మూల కూర్చుని అఘాేశేభ్యో |. 

అచ్చం 

సరిగ్గా, 

“అతడు అచ్చం వాళ్ళ తం డిపోలికఎ, 

వా 

, అచ్చంగా 

సరిగా, 

“అచ్చంగా యితను మౌ బావమరిది 

ఫోలి-క్రే౨? వా, 

అచ్చగు 

ముదిత వ మగు, 

| “ఈ ప్ర సకం అయిదు సంవత్సరాల 

కుద అచ్చయింది. 00 

“ఇది యింకా అచ్చుకా లేదు.” వా, 

'అచ్చగుండ్ల "పేరు 

బంగారుసండ్ల తో చేసినదండ, 

అచ్చటముచ్చట 

ముద్దు ముచ్చట, జం, 

“కాపరానికి వచ్చి సంవత్సరం అయింది, 

కానీ ఒక అచ్చటా ముచ్చటా ఎరుగునా 

“ళా 

అచ ఎ తెలుగు 

తత్పమేతర మెనఆం[ధభాప, 
కయయా తి చరి (త అచ్చ "తెలుంగు 

కావ్యము.) వా, 

అచ్చన గండ్లు 
య? 

అచ్చనగాయ లను ఆటలతో 

._ ఉవయోగించురాళ్లు, 

అచ్చనగాయలు 

ఆడపిల్లలు ఆటలో ఉవళయో 

గించేరార్డు, చింతగింజలు, 



అచ అచ్చి లీ] అచ్చి... అచ్చు 

అచ్చనపుచ్చు 

అచ్చనగాయవ లె వేటుగాొ 

తీపివేయు 

““భాగుకన్నొక డచ్చనపుచ్చి. 

క, 2.19. 

అచ్చనలాడు 

అర్చించు. 

“చచ్చెర సుత్నుపాణ మిచ్చిన వండ, 

యచ్చనలా డెద నభవుండా మోక.” 

పండితా, పురా. 471 ప్ర 

అచ్చాకు బుచ్చాకులు పలుకు 

చూ, అచ్చిక బుచ్చిక లాడు, 

అచ్చాళు 

ఒంటరి, 

ఏబాధ్య తా, భారమూూ, జంజూ 

టమూ లేనివాడు. 

దవేణాం(ధంలో ఈ వలుకు 

బడిని వాడుతారు, 

“అచ్చాలి “గాగ అనికి సన్నద్గుల మె 

యుందము,? ఇ 

పతివతా, వర్, 

“వాడు అచ్చాశీగా తిరుగుతున్నాడు. 

దండించే దిక్కు లేదు కనుక,’ 

అచ్చికబుచ్చిక మాటలు 

కల్ల బొల్లి కబురులు, ముచ్చ 

టలు, 

అచ్చిక బుచ్చికలు 

ముచ్చటలు, 

“అక్క_అం జూడ వేటి కల యచ్చిక 

బుచ్చిక సేయునంచల౬౯ ఎ) 

విజ, 8.50. 

“వాడు 'అక్కు_డికి వెళ్ళి అచ్చిక బుచ్చిక 

లాడుతూ కూర్చున్నాడు, 

కూన. 

బౌ, 

“అచ్చిక బుచ్చిక అడరం౭ గొంతశాలంబు 

గడపి,ి వారి, 2.69. 

అచ్చికా మచ్చికా లేదు 

ముద్దూ ముచ్చటా "లేదు 
© 

అనుట, జం, 

కతు ఆలుమగళ్ళకు అచ్చికా మచ్చిశా 

లేదు. 99 

అచ్చిక బుచ్చికలాడు 

కల్ల బొల్లీక బుర్లు చెవ్వు, 

అచ్చివచ్చు 

శుభ వద మగు, 

కొన్ని తావులు కొందరి కే అచ్చి 

వస్తాయనీ, అక్క- డున్న ప్వడు 

ఎహ్వుడూ మంచే కలుగుతుం 

దనీ, కానప్పుడు కీడు వెన్నాడు 
తుందనీ ఒక న మ్మ క ౦, 

బిందువు దై వచ్చినవలుకుబడి, 

“ఆ యిల్లు హక అచ్చివచ్చింది. 
అంవేతే: యెన్ని యిబ్బ౦ దులు న్నా 

అక్క_డే ఉంటున్నాము, 00 వొ, 

“ఆ ఊరు మాక అచ్చి రాలేదు. అందు 

కని తిరిగి వచ్చి వేశాము,’ వా, 

అచ్చుకట్ట టు 

ఏర్పటచు యా కట్టు, 

“నడవ యచ్చు కటిన “మనిరాట్సట్టాఖి 

|షికు, 09 పాండు. 1, ష్, 

అచ్చుకట్టు పొలము 

అచ్చుకట్టు -వేసినపొలము, 

చూ, ఆచ్చుకటు, కట్ట 

అచ్చుకట్లు వేయు 
(I) 

నీళు క్ట స్రైముందు మడిని వేరు 

చేరు కయ్యలుగా చేయు, : 4 



విరి అచ్చు.-...అచ్చు అచ్చు.._అచ్చు 

(“మా ఫాలం అచ్చుకట్లు వేశాము.” 

COR 

అచ్చు కావలిగాడు 
చొంగలు వోచుకొ న్న 

సొమ్మును దండుగ వెట్టుకొనే 

కావలిపాడు, (టౌను. 

అచ్చుకుప్ప 

ధనవంతుడు. 

ఆం(ధ, భా. శీ ఆ, 

ఇది వేడు వాడుకలో లేదు. 

అచ్చు కొటినటు 
69 ల 

అచ్చంగా అలా, 

చూ. అచ్చు దించీనట్లు, 

అచ్చుకొను 

ఒకరు ఇవ్యవలసినదానికి తాను 

బాధ్యు డగు, 

“వాడు నొ యింట్లో వుండి చుట్టూ 

అప్పులు చేసీ వెళ్ళిపోయాడు. అవన్నీ 
“నేన్స అచ్చుకోవలస్ వచ్చింది. 33 వా, 

అచ్చుకొట్లు 
రు 

అచ్చు వేయు, 

చూ, అచ్చు వేయు, 

అచ్చుగా 

- అచ్చంగా. 

| చూ, అచ్చంగా, 

“అచ్చు-గాం దీర్తు మి యస్వుఎి 

వారి, ద్వి, 

అచ్చు 'గుదినట్లు 
6 0౧ 

సరిగ్గా అలాగే, 

“విడు - వాళ నాన్నను అచ్చుగుద్దినట్టు 
య cn 

ఉంటాడు.) నా, 

అచ్చు టెద్దు 

అచ్చు పోసిన ఆంబోతు, 

చూ, అచ్చు పోనిీనఆంబోతు, 

అచ్చుదల యగు 

అంగీకార మగు, 

“విశ్షపతీ ! విరసోపల౦బు లెట్లచ్చు 

ద లయ్యె విక? కా. మా, 2.1921], 

అచ్చు దించినట్టు 

“వీడు వీళ్ళ మేనమామను అచ్చు దించి 

నట్లుగా ఉంటాడు. 

అచ్చు నిలుపు 

దృష్టాంతము నిలుపు. 
“దీని కచ్చు నిలిపితివి నీవ !?’ 

కమా, 7 ఆ. తర్ ప 

CM 

అచ్చుపడు 
l. ముదిత మగు, 

“ఆ పుస్త నకం అచ్చుపడీ అప్పుడే యా'భి 

యేళ్లు తయింది. 00 

“అప్ప సకం -యింకా అచ్చుపడ లేదు.) 
9 స్సపవ ' : బౌ 

(కసా మ్మచ్చుపడంగ జేయుటకు, 

(బౌను. A. 4.187. 

“అచ్చుపడంగం బల్క్కుమో.) మను, 

66బ్రనువు 'మెజయంజాొచ్చీ మాయ యచ్చు 

పడంగన్ ఎ” పారి. 1,107. 

అచ్చుపడినట్లు 
య 

నరిగా అలాగే, రూపు 

౧ "న్నట్లు. 

6ళనెచ్చెలులు దన్ను 6 గొలువ, బచ్చ 

విలుతు కలిమి: యెల్ల 6 బద్మానన యె, 

యచ్చుపడినట్ల్టు మెబయుచు, నచ్చట 

ేతెంచె భూవరాత్మజ చెమ్మిన్ ౫ 

భార, అర, ఆ, 7, 



అచ్చు... అచ్చు ప్రీ అచ్చు.--అచ్చు 

| 

అచ్చు పొడిచిన అచ్చా ముచ్చూ చేస్తి =. 

అచు? పోసిన, సేంచావారది. అనగా బియ్యము -వేజబువటుచి, ష్ట్ర 0 న్య స 

అయిన, | అందుచె వచ్చిన పలుకుబడి, 

“అచ్చు పొడిచిన యాబోతులరీతిని ౨) ' “ఆఅచ్చూ ముచ్చూ ఎటిగనివాడు 
ఆం, బౌ, 

అచ్చు పొడుచు 

చా అచ్చు వేయు, 

అచ్చు పోసిన యాబోతు 
చూ. అచ్చు పొడిచిన, 

అచ్చుపోసి వదలు 

విచ్చలవిడిగా వదలు, 

“వాతి అచ్చు పోసీ వదిలినారు, ఎప్పుడూ 

ఊరు “తెరుగుతుంటాడు. 09 

అచ్చు ముచ్చు 

మంచి, చెడు, 

బియ్యం ముదలయినవాటో 
(౧ 

రి)" 

మెరికలను ము చ్చని, మిగత... 

వానిని అచ్చు అనేదృవ్నితా 
లో గు గ ఆ నా అచ్చుముచ్చు ఏర్చర మెట్ట 

మనుట ఆలవాటు, అందుచె 

యేర్పడిన పలుకుబడి, 

“చూడ వచ్చిన నచ్చుముచ్చో యెటుంగ 

కాడరా చేల యా పాప మచెడువారు.”? 

శుక. 4.46 ప 

అచ్చూూ ముచ్చూ ఏర 

వా, 

“బియ్యం త్రీన్లీ 

బటు తనీ? 
అ 

అచ్చు ముచ్చు ఎజు(గు 

మంచిదో చెడ్డదో తెలుసుకొను. 

బియ్యంలో అచ్చు అనగా 

మంచి బియ్య మనీ ముచ్చు 

అనగా మెరిక లనీ ఆర్థం, 

తి 

పాపం 1?” వొ, 

చూ, అచ్చు ముచ్చు, 

అచ్చులు వెటించు 
ఉరి 

ముద వేయు. 

““ఆఅమరారి దనెపీరి యచు లు వెట్టించి 

నురెభేను సమితి. గీలరము సేసె. 
కమా. 4.11. 

' అచ్చులొ త్తు 

అచ్చులు పెట్టించు, 

 “ఆఅందకీ ముగములయం దచ్చు లాతి 

' యారి-చి "పెడబాబ్బ లందంద యిచ్చు. 

బసవ, 192 ఫు 

అచ్చులో లేదు 

ముదితరూవంలో లేదు, 

అచ్చు అయిన వన్నీ అయి 

పోయిన వనుట, 

ఆ పు స్తకం యిప్పుడు అచ్చులో లేదు.) 
వా, 

అచ్చువడు 

అంకిత మగు, 

“భావబు “కేళి నచ్చువడి ెయిడి తద్విటు 

నిచ్చం గాడి?) కోమా. 8.150, 

అచ్చు వేయు 

ముదించు, 

“ర ప్ర సకమును అచ్చు వేసీ ఇవాలకాల 

మయినది.” 

“దినిని అచ్చు వేని సెట్ల మని చాల 

నాళ్లుగా అతడు అడుగుతున్నాడు, చా, 



అచు చా చ్చ ల అపొ ఎాాలజ 

అచ్చు వేసిన ఆంబోతు 
సేంబూూూ బారి, 

జేన్రనిచేర అచ్చువేసి ఒక 

ఆంభోతును విడుచు అలవా 

టువై వచ్చిన  వలుకుబడి, 

దానినే 

అంటాడు, జది ఎవరి అదుపు 

లోనూ ఉండదు కనుక ఎక్కడ. 

వడిలె . అక్కడ తిరుగుతూ 

. ఈంటుంది, అందు.వై 

వలుకుబడి, 

కరవ్రాం ల నాన్న 

అడి గేవాళ్లూ 

చచ్చిపోయినతర వాత 

న్నాడు, 335. 

అచ్చు వేసినయెద్దు 
చూ. అచ్చు చేసినఆంబోతు, 

అచ్చు వొడుచు 

వేటుగా ఉంచు, అటి వెటు, 
ఉట 

“మయూడుపాళ్ళు 

యిచ్చు వొడిచి జాయవలదరము.) 

శం, శా, 1770, 

అచ్చా తిన గొజె 
ar అ 

శివ, 7], 

చూ, అచ్చు పోనినఆంబోతు. 

అచ్చా త్రి తినదియె ? 

ఇే కావాలని ము[దవేసి విడ 

చినదా + 

“సిక దీనిని జంప నీమమే సెవును. 
కాంత దీనినే అచ్చా తినడియె. 

బస, 5 ఆ, 125 పుట. 

వెచ్చమునకు రానీక' : 

నన న... 

వచ్చిన 

_అచ్చొత్తి విడుచు 
అచ్చు వోసి విడుచు, 

చదేవార ణంగా వశ్యాదులను 

వదలివేయడం ఆవారం, 

బస, 5 ఆ. 125 పుట, 

వృషోత్సర్ణనం అచ్చొత్తు 

ముదెంచు, 

“ఇది ఆనంద ము దాత్షర శాలయందు 

అచ్చా తింప బడియె,”) పా, వా, 

అచ్చాణి (డి) 
న్వచ్భము, ్రేహ్రము,. 

అజ కనుక్కొను 
పెస్టైవాళ్లూ లేక చాడు. 

ఊరకే అచ్చు వేసిన 1 ఆంబోతులా తిరుగుతు ' 

అజగ జన్యాయం 
CRI 

జాడ తెలుసుకొను, 

చూ. అజగజాంతరము, 

అజగజాంతరము 

దానికీ దీనికీ చాలా వ్యత్యాసం 

ఉన్న దనుట, 

చూ, హా స్పిమళకాంతరము, 

అజగరోవవాసము 
దెంగ ఉవవానము, 

కొండచిలువ ఒకచోటనే వడి 

ఉంటుంది, తనదగ్గరికి ఏదో 

ఒక జంతువు వచ్చేదాకా 

ఉవవసిస్తుంది. వే మాత్రం 

వదలివెట్టదు. దాన్నివె వచ్చిన 

వలుకుబడి. 

“ఆఅజగరోపవాసన మల బకధ్యానంబు 

' నక్క_వినయ మిట్రినయము లెల్ల. 09 

“2,19, 



అజ్ఞ లట లిక్ అట...అటు 

అజ యెన వేళ అటకలు అనగా వంట చేను 
రై రా 

ఏలువడినవుడు, అవకాశము కునే చిన్న కుండలు, 

చిక్కి-నవ్వూడు, “ఆత్ర అటకలు నావతూ ఉం జు 

“అని పలికె నదియు 'మొదలుగ అల్లుడు వచ్చి దీపావళిపండగ అన్నా 
వెనుదీయక యజ్ఞ మైన వేళల “నెల్ల కా, డట. సా 

శుక. 8 ఆ. 494 ప. | అటమటకాడు 

అజాగళ స్తనాలు అ మహామాయలాయడు 93 

అ అనుట సళ నన గౌర, వారి, 2.646. 
‘ ౦ నెన వా,,5క-చిి యజా 

'సగో తులు = వారల "నన్న చేటిక౯. = అటమటము 

కళావూ. 1.7, అయథార్థము. 

అజా వజా లేదు “అటమటమో లేక నిజము,’ 

చమూ, అజా వజా లేదు. సారం. 2.254. 

అజా వజా లేదు అటమున్ను 
అయిపు చేదు. | అంతకంకు ముందు, 

“వాడి అజావజా లేదు. మూడు రోజు “లిప్ యమో వాక, 8.18 
కానీ, 4.218. 

లయింది వాడు ఇల్లు విడిచిపోయి.” వాం. అటుకుగింజ 

అజ్ఞాతవాసం గడుసరి, 
రహన్యముగా జీ విం చుట, | బ్రట్రక్సులు తిని చేయి కడుగు 

(వజల యెరుకకు రాకుండా కొన్నట్లు 

ఉండుట. nL పూర్తిగా నంబంధము వదలు 
పాండవులు సం(డైెండేండ్లు కొన్నట్లు. 

ఆరణ్యవానం చేసి, ఆతరవాత అటుకులు తింశు చేయి కడు 

ఒక యేడు అజ్ఞాతవాసం. క్కోకనే చేతి శేమో మిగ 

చేశారు. చదానివై వచ్చిన! లదు, ఇక కడుక్కుంటే అన 
పలుకుబడి, "లేమూ ఉండదు కదా! 

6న నిప్పుడు అజ్ఞాతవాసంలో డహాంటు 

న్నాను, ఒకసారే ఒక కావ్యం 

ముగించి (పజలముందు పడ తాను.” వా, 

అటకలు..నాకు 

దర్శిదముతో బాధవడు 

“మో చెల్లెలు పోగానే ఆయింటి 

సంబంధం 'అటుకలు తిని చేయి కడు 

క్కన్న ట్ల టయింది,”” వా, 

అటుండ స్. 

అది అలా ఉండనీ, 

స 



అటు. అట్ల 86 అట్ట__రబట్ట 
| 

“కీరి దండథర! యీ -చండితనంబు | నుటహాసం 

లటుండనీ రా?” హేమా, పు, 29... "ద దర rok O+ 

అటువంటివారమా జి 
ఆ ౦వంటి వారము కాము, 

మంచినారము అనుట, 

“ఆటువంటివారమా యాంకలి. దప్పమి 

క్క్లి పుణ్య మన్న నంగీకరిం చి.” 

శుక, 4. ఆ, 7, ప 

“నీను అట్లాంటివాళ్ణి కాదు.) 

నేను అటాంటిదాన్ని కాదు, నాతో. 

సరస మూడ వద్దు.’ వా 

పకవచనంలో - మహాదమహా 

దర్భ కాలు చొండిటా యిది 

(వయు క్త మవుతుంది, 

అటో యిటో తేల్చి చెప్పు 
నిళ్చి తాఖిపాయమును నెల్ల 

డించు, 

రుదమ, ర్రిప్ప్ర 

అట్టక టు 

“దిక్రో_గా యెేర్చడు, 

...కొమ్మావి చిగురుం బఅఫుపెట్టు 

పిటినచందాన నటకౌ్ళు.? 
(se) ఉఎ ఈ 

శకంతేలా, 8.177. ' 

ఇందులో కొంత “ఇంత (వద 

ర్శన ముందు” కన్న వ్యంగ గం 

అంతర్భూలే మె ఉంది, 

నంన్సృతంలో మామూలుగా 

ఆన్న గట్టిగా నవ్వడం అన్న 

అర్థం ఇందులో మాసి 

పోయింది. . 

' వా డిప్పుడు మన శెక్క_డ దర్శనం 
' యిసాడు. వాడి అట్ట హోసమూ వాడూ 

'వెలిగిపోతు న్నాడు.” 

“వా డీ మధ్య మహో అట్లహాసంగా 

ఉన్నాడు. 

అట్టహాసంగా, 

మహా దర్హాగా, 

చూ. అటహాసం 
వాక 

. అట్టహాసం పట్టపగలు 

వాడి దశా వాలా విరిగి 

పోతూ ఉంది అని కొంత నిర 

నన సూచిస్తూ అనేమాట, 

' ర్ం జ చ క ం అ ల ర్తి వాళ్ళ అమ్మమ్మ వై పు ముదనష్ట పుఆ ఎ 

యేదో వచ్చిపడింది, ఇంకేం ! 

దం తొ అటహోనం పటపగలుగా డాంది.? 
ళు ర 

CM 

నాడి 

' అటిటను 
రురు 

1. డోలాందోళిత మగు, 

“చెమటకాయలతో ఒళ్ళంతా అట్ల 
కట్టుకొని పోయింది.) వా, 

అట్టత్ల వన్ను 

కోటకొమ్మలనై మె కావలా, 

సై నికుల నుంచుటకై గదుల 

చేర్పరచు, 

“కోట నసీంగారించి కొ తళ ంబుల "నెల్ల 

నట్లళ్లు వన్నించి యాళువరికీ. 99 

ఉ, వారి. 2,92, 

ఆయ్యనిమిషలో-చ నకు 

మటి ట్రయ్యెన్ 
బలు 

౨, నంచలించు, 

నిరంకు, 4.41. 
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“దడి యేమో మన పాళి మెల్ల వగ. పనిలో దరు క్స్ నన్నె వోడు 

నట్టిట్టయి వెతేం జెంద.. నిలో విరివిగా -కానవ స్తుంది, 
శుక. 1. ఆ. 477 ప కమం. . 9.64 

“ఎడ బాయనీక బల్విడి స నంట గదుముచు | | 

నట్రిట్టు వడి. (దోపులాడునవియు. 00 , అట్ల కాక 

కళా, 6.8]1.. నే. 

అటిటు సేయు వదనా ఎవలెనా. చెప్పి 
రుడు 0. యా 

కలత పెట్టు, నప్పుడు మంచిది అన్నయ్లే - 
“తొ టించీ నార్ల లోం దో జేలు సాచ్చిన, నే అన్న క్షే —_ (గాంథికంలో 

టిగబ్బి వేళ్ళ నట్రిట్టు సేయం.” అరెకు ఆనాటి వాడుక లోనూ 
సారం, 1.92. 

అట్ల కాక అనుట అలవాటు. 

అట్టద కాక బస. 2 ఆ. 24 పుట. 

నే, అట్లానే, 

“మా యనుమతింటబేసీ, పుట్టు ద్వితీయ 

శంభఛుం డన బుడమి, “నట్టిద కా కని 

అట్లు పోయు 
చూ. దోసెలు పోయు, 

యానందలీల6, బు, 09 అడకట్టు 

బస. 1. ఆ, 8 పుట, గు త్రిగా యెర్చడు. 

అట్టుడికినట్టు ఉడుకు | “ఏతులం గలనీ చిగుళువెటి యడకటిన 
ది ౧౧ ౬ రు 

ఒకవిషయ మై గగ్గోలు ఏర్పడు. (కొవ్విరి "మొల్ల పూవు కుత్తులు.” 

“ఆపిల్ల ఎక్కడో లేబవిషపోయిం దని ఛకుంతలా. 1.83, 

ఊరంతా అట్టు డికి నట్టు ఉడికి! క్ర క తెర 

వ్ అట్టుపుట్టు కలు క _త్రిరించుక, లర, 

క న్నడంలో అడక త్తు ఆంకే 

ఖండంచు అని అర్థం. క్ర త్తు 

అన్నా అంతే. 

| 
| 

| 
పోయింది. వా, ౯ 

చు సు గ రు, జం, పుట్టుపూరా్వ త్తరా 0 

అట్టుపుట్టానవాళ్ళు | 

“పుట్టుపూక్య్ళో త్త తరాలు, 
5 జః 

ఈ దాని అట్టుపుట్టు ఆనవాళ్లు వాడిని అడక తేర బతుకు 

అడిగి తే కాని తెలియవు. 93 వా, అటూ యిటూ కూడా భాధ 

“అట్టుపు ట్రానవాళ్తతో నాగుట్టంతయు ' లకు గురి యగుబతుకు, 

నీవే హ్వహ్యచుండ స్వ శే దనీ ముగు | 

పజచుటవలన నేమి లాభము ౪’ 

సాందర్య స 55, 

“నే నటు పోవడం లే దని పుట్రింటివారికి 
కోపం, వాళ్ళవల్ల యేమో లాభం లే దని 

ల ఆ త్రింటివారికి కోపం, విళ్ళిద్దరి మధ్యా 

అట్టులవా లె | పడి నాది అడక తెర బతుకు అయిపో 

వలె -ఉపమా వాచకం. ; యిందిలి్ . చా వా 
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అడక తెరలో పడు “అఆ యంబుజునేత్ర నన్ను నడగోల్యాూ. ల నియున్ ఎ దళ. ల్,.55, 
ఇటుకున చిక్కు.కొను, | ఓల ల్ల డసామ్ము నడగోలుగొని (తోచు 

“వాడు అడక తెరలో పడి మిటకరిస్తు ' నతనిగతికి, 39 భోజ, 6.14. 

న్నాడు,’ వా, '  అడమానములోని “అడి 

అడకత్తెరలో పోకలాగ కూడా యిజే, దీనికి 'అవహ 
చిక్క_లో ఇరుకుకొని పోవు. రించు” అని ఆర్థం చెప్ప 

పట్ల ఉవయోగించే వలుకు నక్క_ణి చేదు, నేశము చేసి 

బడి, కొను అను అర్థమే అన్ని 

“చెల్లెలు భర్యా మధ్య వాడు అడ. చోట్లా నరిపోతురేది. 
కతెరలో పోకలాగా అయిపోయాడు. | 
వా వా | అడచిపడు 

అడకొ తున నొతు మిడిసివడు 
ఖో ధా చూ, అడిచిపడు, ఇజుకున మెక ఛాధించు, అడ . దబిడి 

క్ త్తునం టౌ _త్తినల్లు అనుట, అ ల 

“కీర్వదు బంధుజూల మడకొతున అలజ ంచు, 

నొతును మామగారు.” “ “అడజడి పట్టుమాటలటు లాడ 
గ శశాం, 8. ఆ, | గొడునె యీయకార్యముల్, విడువు 

 లశతౌంగి.” మార, ఆ, |, అడగనివానిది పాపం నం శ రా 
అడిగినవాని కలా ఇచ్చు అడబ ఎవ 

లు "తాంచాలకరండవాహిాక, 
ననుట, 

అడగనివాడు పా పా త్ను డు 

అని కూడా అంటారు, 

రాయలసీమలో ప్రి వటి క్ర 

వక్క, ఆకు, వాగాకు, సున్నం 

ట్ర ందభూ అన్నీ ఒడుచుకొని పోయారు. మొదలయినవి, ఒక గుడ్డతో 
అడగనివానిది పాపం 19 వా. నంచి కుట్టి అందులో 
అడగిపోవు ముఖ్యంగా ఆడవాళ్లు - వేసు 

అణగివోవు. కుంటారు, దానిని అడవ మనే 
“ఫుడిసెడు నీటిచే నడంగిపోయెడు. అంటారు, అడవతి త్తి అన్నా 
ధూళికి,)) జెమి. 5.7. అదే, అడనం వటుకొను 
అడగోలుకొను నది అడవకళత్తి 

వశము చేసికొను, “అడపక శైలు శతెలనాక మడుపు 
“శంక రార బేవాం బడగోలుకొన్న లి లాస్)? వెజ 1.118. 

వారి. ఊఉ, 6.19. చూ. అడపది, 
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అడపకాడు . ' అడపొడ 
తొంబూలక రండవాహాకుడు., జాడ, జం, 

అడవది ఆడ దైతే ఇడవపకాడు. 

మగ వాడు, 

చూ, ఆడపదడి 

అడప టై పట్టు 

ని స్తేన రంవాత వి త్తనాల | 

మి=ద మన్ను వజేవిధంగా ఒక 

రక మెన గంటకను తోలు 

తారు. అలా తోలడమే అడ 

వక్కలు ఆకులు పొవ్వాకు 
సున్నం వైరా లుంచుకునే ' 

బట్టతో కుట్టననంచులు, నేటికి. 

ఇవ వాడుకలో నున్నవి, ' 

| 

| 
| 
| 
| 

| 

“వాడి అడాపాడా “తెలియద శి లేదు. 

' పదిరోజు లయింది ఇలు విడిచిపోయిలి 
| య 

బె 

' అడఫొడ లేకపోవు 
రూవరి పోవు, స్యరూవనాశన 

మగు, 

“ధూర్జటి కంటి కడిందిుుంటలో నడ 

' పాడ కానరాక తెగటారియు. 

మను. లి ఆ, 

' హవారి యీసుచే నదపాడ తేకపోయె 

|! మానముల్ .? 

అడవం అనీ అంటారు అలాంటి , 

త్రై తిని, 

పండితా, ద్వితీ, పర్వ. పుట. 817. 

చూ. అడపది. 

అడపది 

తాంబూలకరండ వా హీ ని, 

తాంబూలం వళ్ళం వట్టుకొని 

ఎప్పుడూ రాజున కిచ్చునది, 
“ఆక మడుప్రు లీ దివిరెడు నడప. 
దాని, ఊఉ. రా. 4228. 

అడపాదడపా 

అవ్వుడవ్వడూ జం, 
“వాడు అడపా దడపా మాయింటికి ' 

వస్తుంటాడు, 00 

“ఆడపాదడపా వాడికి జ్వరం వస్తుం 

టుంది? 

| 

అ 

నట యల్సము ల య్యెం గులాఖి 

కళా. 7.44. 

' అడబాల 

సుజన సాధకుడు అరనిత. 

పా టున్న ఉద్యోగి. 

వంటవాడు వంటలక్క_ అని 
న, ర; కన్నడంలో వంట 

లక్క_, వంటవాడు అని కాక 

వమూంసము అన్న అర్థ ౦ కూడా 

ఉంది, ఇక్కడ మామూలు 

వంటవాడు కాక ఏ మహోనసా 

ధ్యతుని వంటి వెద ఉద్యోగో 
ద 

కావచ్చు ననిపి స్తుంది. 

““పండారులను నడ బాళ్ళ 6 (బెగ్గడల 

దండగనాయకులను దంత్రపాలకల.”’ 

బస, 7 ఆ. 2కి పు. 

“ఆడబాల నొనిపోయి యమ్మోను6 

జ్ంచ్కి కడుపులో నొకచాలుం గని 

చెం గంది.శి? భాగ, దళ, స్క_౦: 

' అడలడి 

1. అలజడి ఆందోళన, 
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“ఆఅడలడి బాంద6 "గాం దగనియట్రిది _అడవికుక్క 

(దోవది..” భార, శాంతి, 1.202, 

“ఆ యింతి (భమగొని యడల డి.) 

౨, అడలువడి, అడలి, 

తోడేలు, 

. అడవిగాచిన వెన్నెల 

వ్యర్థ ము, 

“ఆడవి గాచినవెన్నిల యయ్యు నాదు 

కమా 5.6]... 

అడలి చచ్చు 

భయపడు. 

కఆడలి చచ్చినం గాని యప తీయను. 

వ్యస, నాట, లికి. 

అడవ తావుడు 
చూ, అదవ( తావుడు. 

అడవనాయాలు 

చూ. అదవనాయాలు, 

అడవప్పట్టుపు 
నిరర్ధక జన్న, 

“వాడిది ఒట్టి అడవపుట్టు. ఇంటోకీ 
(ag) 

పనికి రాడు బయటికీ పనికి రాడు.” చా. 

అడవబతుకు 

వ్యషంరజన), ఏథ2' 
చూ, ఆడవపుట్టువు. 

అడవమనిష్ని 

వ్యర్లుడు. 
యి . 

చూ, అడవపుట్టువు. 

ఆడవ (దవ) సరకు 

చూటు దినుసు, 

“వాళ్ల దంతా వట్టి ఆఅడవనర వరా. వాళ్ల 

లోకి ను వ్వెందుక దిగుతావు ₹)” 

అడవి 

శూన్యం: పొడు, 

వా, 

వక్ర క్ర డేమి ఉంది. అడివి.” 

“ఆది ఒట్టి అడివికొంప, అక్కడ ఎవరు 

శాపరం ఉంటా? బె 

జవ్వనంబు, 3 మార్మ్క_ం. 5.5. 

“కలయంగ నడవిలోం గాచిన వన్నెల 

లె చారువోసంబు లవధిం బోవ) 

| నృనీం. 2.90. 
ఆ పిల్ల బతుకు అడవిగా-చిన వెన్నెల 

అయిపోయింది. 

ఉంటే శో 

ఎంత అ౦ద౦-7గ౫ 

నేం? ఎంత తెలివె౦దె "తే-నేంలై) 

వాత 

అడవిగోడు 
చూ, అరణ్యరోదనం, 

అడవిమూర్దుడు 

ఆఅడివీమనిపి., అనాగరకుడు 

అడవి యామలకము అంబుధి 

లవణము కూడినట్లు 

ఎక్క_ డెక్కుడివో ఒకచోట 

చేరినట్లు. 

“తడవు దినములకును ధరణీ నుర జ్యేష్థ 
మాకు మోకు సంగమంబు గలి 

నడవియాములకము నంబుధిలవణంబు 

గూ డినట్టు లయ్యె నండు సూది 

వచే, 2.78. 

అడవుల గలియు 

అడవులు వట్టి పోవు, 

వాడు అడవులు వట్టి వోయి 

నాడు, చేశంమోద పోయి 

నాడు అనే అర్థంలో నేటికీ 

వాడుక , 
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“అరవాతముని వోయి. యడవుల. 

౫లసె? బస, 6. ఆ. 165 ప్రట, 

అడవులవా లగు 

పెలాచెద రయి పాజివోను, 

కలు కలకలమునం జితం చాకులతం 

బొంద దొంగ లడవులపా లె. 
కా. మా. 4.104. 

అడవుల వెన్నెలలు 

వె తళుకులు, 
తాళ్ళ సం. 5.24. 

అడసాల 

వంట శెల, 

అడ, అడు, అడావంట అన్న 

అరంలో కన్న డమున (వచు 

రంగా ఆన్న హదాలు, అడ 

సాల, అడసాల ఇందులోనుండి 

వచ్చిన వే. 

అడవులుపట్టు 

దేశంమిాద పోవు, 

“ఆ యజమాని కాసా గుటుక్కు మనే 

సరికి ఆవటుంబం అంతా అడవులుపట్టి 

పోయింది నవా, 

అడావడి చెయు 

హడావుడి చేయు, 
“గశ్రొడలయందం బడావడి నొనర్చి 

(శవ. 5,25, 

అడి గంటు 
(౧౧ 

ఆఅడుగులూ బడుగులూా, 

ర్క త్నాకర రత్న రాను లడిగంట్ల.) 

కవిక. 1l.ll. 

అడిగండు. మడిగండు 
ag) ఇని, 

అడుగు బడుగూా, 

సమకూర్చు. 

మిగులూనగులూ అనుట. జం, 

“అడిగండ్లు మడిగండ్లు తిరిప మిజెడు 

కటికిచేబె "ల్ల. 0) వేమన, 

శ, ర. లో అడుగు కండ్లు 

అనుకొని అడుగున ' నిలిచిన 

రాళు అని అర మిచ్చుట నరి 
య యి 

కాదు, 

అడగజ్జ 

పాదదాసుడు, 

““హగగణంబుల కెల్ల నడిగి ననిన.” 

ప్రభ, 8.188. 

అడిగించుకొను 

ఒకరితో నీతి చెప్పించుకొను, 
ఒకరు అనుటకు విలుగా తప్పూ 

దారి నడుచు, 

“విన్నావొ వినవొ నీతి స్క మున్నతు 

లడిగించుకొనంగ నొప్పనివి ధరకా.) 
నిఠతం, తి,.2న్, 

అడిగికొను 

(బతిమాలు, 

“అడిగికొన్నను మొగం బిడనీని చెక్కిళ్లు 

(పేమ దిఅ(గ ముద్దు పెట్టి సెట్టి, 0) 

విరా, 5, 1588, 

“ఇట్లా చేయవద్దు రా ఆని ఎన్నో విధాల 

అడుక్కా_న్నాను. వాడు వింటేనా క) 

కాము. 

అడిగినయంతలోన 

అడిగిన బే తడవుగా, వెంటనే, 

6629 డిగినయంతలోన సరసాన్న ములన్ 

పార 1.61. 

అడిగేవాడు లేడు 

అడువెటువా శెన్వరూ లేరు 
Gs కలు 
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(వశ్నించేవా రుండరు. ఏమి?  చేమాంస మైనం గ్రహ్కనం. గొనిరం 
అని అనేవా రుండరు, 

ని న్నడిగడువా6 డుండండు (పాం 

ద్దుడిగినం బయనింప్రు మించు కోపిక 

సలుగుక 9 వేత. ఫు, 87. 
చూ. అడి గేవాళ్టు వస్తే లేరు. 

అడ గొట్టు 

కుచ్చితుడు, 

అడిచిపడు 

మిడిసివ 

| చూ. అడి-చిపాటు. 

పిక వృద్ద సేవ లేకన్కి యెజుంగంగ 

నయ్యెరి తే ఫే యిట్లు అలడి-చిప డుటంబట్టై. 3 

భార. కర్త. 87]. 

అడిచినుకు సొడిచినుకు. 

కొద్దిగా పడువాన, 

అడిచిపాటు 
మిడిసి పాటు. 

త్యర, తొందర అని నిఘంటు 

వులలోసని అర్థము సరి కాదు, 

“సమర ముేకీ పకించి శాంతిమె నుం కెద 

నడిచిపా ేటికి.) 
భార, ఫీమ్మ. 

“జడనిధిచ ందంబున ని, మడ aan 

నిప్పు జేమి మా జెను నిమె్మై; నడచిపడ 

రిత్ర “నెవ్వగ, లుడుగుండు మణి చూచు 

కొంద మొయ్యన తటిలోన్ ఎ 

భార, శాంతి, 8 ఆ, 

“అ డి-దిపడు నాజ్యహోమ మం తౌ 

హుతులకు.*? శం. చెవు, 4 ఆ, 

'అడి.తావు (గు డనక 

తక్కు_వతిండి అని చూడక, 
“అడి తాగు డనక యిప్పటి, కడిందికి 

డెడ సేయక 460 నారౌ, పంచ, 1 ఆ 

అడితిదారు 

అడితి పుచ్చుకొని నరు కమ్ము 
వాడు, 

చూ. అడిసాటా. 

అడిదపు మెకము 

ఖడ్దమ్భుగ ము, 

అడిబంటు 

చేవకుడు, కావలావాడు, 

“ఆమని యిం దియముల కడబంటను.) 

తాళ్ళ, సం. 7.246. 

అడిబండ 

ఆధముడు, 

ఒక తిటు, 
రి 

అడివిరపుతులువ 

డంబొచారపు మనిషి, వట్టి 

వీరములు వలుకువాడు, 

“అడివీరపు తులువ గాలుచు నకు 

పాండవులకి భార, (దో, 4.184, 

అడివీరము 

శుష్క వ తావము, 

భార, (దో. 4.184. 

ఆడియండ 

నమస్కారము, 

మనుట, అడి - కాలు (అడి 

అండ) అడియీ౯ వంటిది, 

దాసోహా 

“దండంబు దర్చితోద్దం డరజోవా ర 

కడియండ జూతీరూపాంబరునకు,? 

రుక్ళాం. 1.128. 
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అడియడు ' అడిసాటా 

పాదసేవకుడు. కమిషను వ్యాపారము. 

అడియరి అడితిగాని చేయు వ్యాపా 

సేవకుడు, నీచుడు. రము. అరనట్టా నట్టా 

“అడియరితనమున న పాండవుల నాగశ్ర' వ్యాపారం అని సేటివాదుక, “ 
యింప6జాల,’ భార. సౌ. 1.7. అడిపీగులు 

“అడియరి యై తా భో-గార ముగా నుమ మసలు 

దా౭చిన.? విజా. ఆబా, రి7.. టొ 

“అటమటీని తోడ పేడియరితోడను 
వెలకు చెత్తమాడ వరవు గాదు.’ 

ఊఉ. హరి. 8.112. 

అడియాలము 

నంశేతము, ఆనవాలు, 

దథే,ణాం ధంలో ఇది వాడు, 

కలో నేటికీ ఉన్నది. 
(రూపాం) అడయాళము. ఇది 

కన్న డంమాట, 

ఆందరకు సంజలు నడియాలంబులుం 

గల్పిం చి.) u భార. భీష్మ 
“వాడు దొంగిలించినా డనడానికి అడి 

యాళం ఏమో దొరకలే దట. 

అడియాస 

పేరాశ, 
““ఆఅక్క_ట! మూసపోయి యడియా'ససల( 

జూవక యున్న దాన.’ 

భార, విరా. 2.226, 

4 సామ్యుముల 6 గోరక పొ మ్మడియాస లే 

టికిన్ 9 భా, ఆర, 4. ఆ, 

కవాడి వన్నీ ఒట్టి అడియాసలులఎి చా, 

అడివి మేళం 

అమాయకురాలు. ఏమో తెలి 

CR 

« 1.122, 

యనిది అనుట, 

కఆవిడ ఒట్టి అడివిమేళ ౦, దాన్ని కట్టు. 

కాని ఏం చేస్తావు? లః. వ, 

తలవంచుకొన జేయుసిగ్లులు, 

ఇందులోని అడికూడా కాలే, 

కాళ్లు మూచుకొనుట, తల 

వంచుకొనుట ఒకు కదా, 

' “ఆడిన గులు తమకంబులు నుడివోవంగ.? 

యయాలిచరి తే, 

 అడుకులు దిన్న ట్లగునే కడు 
పున గులె  త్రీనపుడు 

చేసి సినప్పటికంెబు దానిఫలీతం 

అనుభవానికి వచ్చినప్పుడు 

తేలు స్తుంది అనువట్ల ఉవ 

యోగించే సలుకుబడి. 

““అడుకలు దిన్న ట్ల టగు నే కడుపున. గటు 

త్తినపుడు గడు6 'బజుచితిలి 

భార, (దోణ. 4.89, 

అడుక్కు. తిను. 
ఒకతిట్టు. కోవంతోే ఎక్కడో 
దేవిరించు అనుట, 

“చదువుకోకపో లే అడుక్కు. 
తింటాడు.” 

“ ఇంత సే "క్కడ అడుక్క_ తింటు 

న్నావురా. నె, 

అడుక్కొాను 
| పాధయవడు, 

“జనని యడుక్కొ_ని చదువుకో, 
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జా మ్మన్న కునక వేవుణు వెక్కి వెక్కి. 

యేడ్చు.”) 

వాంస, 8 ఆ, 142, 

“నామాట వినరా అని యెంత అడు 

క్కు_న్నా వాడు విన లేదు,” వా. 

కషిదవాణి అడుకో తున్నాను. ఇక 

అక డికోవెళ్ళన. డు 
అడుక్కాని తిను 

చూ, అడుక్కు తిను, 

ఆఅడుగంటు 

l. ఇ౦కివోవు, తటబుగు, 

నశించు, 

2, అన్నము 'మొదలగునవి 

మాడిపోవు., 
66 ల్రేకి నిధివజంబు, లవలేశము కాంచన 

భూభరంబు ర, త్నాకరరత్నరాసు లడు 

గంట్లు ene పుర వైశ్యుల సంపద లెన్ని 

చూపుచోన్ ఎ కవికర్ణ . 1.]l. 

“అన్నం ఆడుగంటింది.?? 

“వాళ్ళింట్లో ఉన్న బంగారం, వెండి 

అంతా అడుగంటి పోయింది.” వా, 

అడుగకుండిన పోదు 

అడిగితీరవలసించే అనుట, 
66ట్రడుగ క౦ డినం బోదింక ననుచు 
బలికి కళా, 7.6. 

“నిన్ని విషయం అడగాలని చాల గాళ్ళ 

నుంచీ అనుకొంటున్నాను, ఇన్నాళూ 

కుదర లేదు. ఇక అడగకండా ఉండ, 

"డానికి విలు లేదు.’ 

నడు గటు పెట్టను 

కాటు కదల్భను. 

ఖండితముగా రా నని చెప్పు 

టలో  ఉపయోగించువలుకు 

అడుగబోవు 

| “ధరణి విడిచి దివికి నడు గటు వెటన్ ౨) 

కళా, నీ.244, 

అడు గటు పెట్టలేను 

ముందుకు నడవను, 

“తల నింద నర్తము వోని తేని నే నడు 

గటు వెట్టంగా వసతు నచ్యుత)] 

(ప్రభా. 1.92. 

రా. అడుగు తీసీ అడుగు పెట్ట లేను. 

అడుగడు గశ్వమేధము 
అడుగడుగూ ఒక గండం, 

అళ్వ మేధం అతి కష్ట సాధ్య 

మైనయాగం. లతుణయా 

అంత కష్ట మెనవని అనుట, 

“అడుగడు గళ్వమేధ మగు నాజి 
"మొొనన్ ఎ) కమా, 11.44. 

అడుగడుగునకు 

"లేవ లేవకు, అడుగు వెట్టినప్పు 

ఉల, 
“ఇవ, 

“ఆర్హ9వ స్త ంబు అంగంబు లంట 
ల 

వడంకృకొనుచు నమత నడుగడుగునకుం 
బెద్దమాట గోవింద యనుచును ఎ 

వాంస. 4 ఆ, 212. 

“వాడు అడుగడుకూ్క్కూ ఆ షేపిసాడుం) 
బొ 

అడుగ బంపు 

విాచారించు, కుశల మడుగు, 

““నాటనుండియుం బదిలము గాగ న 
బె” 

న్నడుగ6 బంపనికారణ "మేమి క? 

పారి, 2.25. 

యాచించు.. 

“బలిచై త్యు నడుం బోయిన నాంటి 

హౌస్య మొకటి, జెమి, 1,44. 
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అడుగవచ్చినవారు అడుగు తప్పని 
వీలకు. చెతనము వచిన ' జవదాటని, 
య ఎం తీ 

వారన, నా, మా, 94, 

“అడుగ వచ్చినవార అయ్య బలరూప, 

శీలకులగుణవిఖ్యాతి వాల మెచ్చి.” 

శుక. 2 ఆ, 1న్రి ప, 

అడు గామడ యగు 

ఒక కొంత దూరమే ఆమడ 

దూరముగా తోచు - చార్చ 
ల్వాదులవలన, 

6ఈష్రాడలు పెట్టుచుం దన కడుగావు డె 

యుండ.) కా. మా, లి, 198. 

“నల్ల శేగడభూ మి, వర్షాకాలంలో నడిచే 

వారికి అడుగు ఆమడగా నుండును,’ 

కాశీయా. పు. నీ 

అడుగు ఆమడగా నడుచు 

మహాభారముతో, శ మతో 

నడుచు, 
“ఆ గర్భిణీ స్త్ అడుగామడగా నడిచి 
సే నీవు. ఏమా[తం కనికరం లేకుండా 

పొమ్మం"కే యెక్కు_డకు పోతుందికి? 

స్], 

వొ, 

ఆడుగుకొని తిను. 

యా-చించు. 

“వాడు ఊళ్లో అడుగుకొని తింటు 

న్నాడు. ఆసా? పాస్తా రిం వా, 

అడుగుగులాము 

పాదదానుడు, 

“రమ్మని పొమ్మని లెమ్ముని 

యిమని కానిమ టంచు చేంగొనురుం| బా 

యమ్మున నానల నిడుసనమ 

యమ్యుసనీదృళులు న నాదునడుగుగులాముల్ ౨ 

ఛ్మదావత్య. 2, ఆ, 

అడుగు దప క 

జవచాటక , 

“ప్రతిభ క్రి కితోడ జరిపెడు, 
(వతములు వల ద నెడునట్టి వనితలు గలే? 

పతిమాట కడుగు దప్పక, 

సతులకో ననుకూలబుది 6 జరియింప. 

దగున్ ౮) "కశ్మాం, 4.79. 

అడుగు దప్పినచో దప్పు పిడుగు 
కొంచెము పొరపాటు చేసినా - 

(వమాద మగును; కొం చెం 

జాగ ర్లవడితే అది తప్పును 
అనుట. వీడుగు _ వడునపహ్వుడు 

ఒక అడుగు ఆటు వేసిన 

[సమాదము, ఇటు "వేసిన 

(వమాదము తవ్వును,. తద్యా 

రా యేర్చడినవలుకుబడి, 

ఆడుగు దప్పీనచోం దప్పు బిడు 

గట౦ చు. సుక, 1 ఆ, తి]9 శ, 

అడుగు దాటడు 

ఏమా[తం మాట నతి! క్ర్షమిం 

చడు అనుటు, 

“వాడు అన్నమాట అడుగు దాటితే 

జటు 4) 
Sn) 

అడుగు దియక 

-ఎనుకంజ వేయక. 

“కడం నీంహముమోం౭యదం గవిసీన నెన 

నడుగు దీయక గుండె లవియ మోయు 

నుమ”? 

గౌ, హారి, (పథ. పంక్తి 477.78, 

CRE 



అడుగున వడు ' అడుగు మాడు 

“వాడు కౌముది అ౦ తా చదువు  అడుగుమానిసి 

కున్నాడు, కాని అది అంతా యిప్పుడు పాదసేవకుడు, 

అడుగున పడి పోయింది.” వా పాండు. 4.804 
“నా అరీ అడుగున పడి పోయింది, 

విచారించేసాభుడు లేదు, వా, అడుగు మాలిపోవు 
రూల మగు, అడుగుపజచు నూర తక్కు_వవజచు. “అనుజ తనుజాలుం చెలులు వియ్య ములు 

శకలలిం గొ స్పెకి,_ం౦చితి మధు 

ఫుల శుకులను నడుగుపజుచి పుష్పాసా ర! 

మౌ,లలవను మంచంబులు బా 

పలకను బీంట లనుమాట బలి 
నయ్యుక 2 చందా, 5,41, 

ముందుకు సాగకుండు, 

(ఎంత వేనీన నానీంవా మెనుటి 

కడుగు వెట్ట దయ్యిును. కళా, శి, 

నటి 

సా 

ప్ర), 

అడుగు - బట్టు 

మూలబడివోవు, (క్రిం దగు. 

ఈకాలం సెక నించువి ల్ల డుగుబట్ న దే 

యిపు డాకు బూదిగంపులం (దిరుశ క 

మూాంది,”’ ఆము. 4,1. 

అడుగు బడుగు 

కుండలో ఆఖరున మిగిలినది, 

కాకా స్త అడుగో బడునో యేదో ఒక 

చేయం డమ్మా. ఆకలిగా ఆంది, వా, 

అడుగుభ( దం 

నెమ్మది, నిదానం, వదిల. 

“వాడు వట్టి అడుగుభ[ దం లేనిమనిషీ. 

ఎప్పుడు ఎక్కాడ ఉంటాడో తెలీదు.” 
ల్ో 

నడుగు మారిపోదురు నీకో గా మనుజ 

నాథ దొరకం గులనాళనుం డను 

దూబజు మేలి పాండవులవోడ నొడం 

గాడ (బదుక వయ్య, 09 

భార, ఉద్యో. రి, 841. 

అడుగు ముట్టా 

పూర్తిగా, 
““ఆభిషయం అడుగుముటా తెలుసుక నే 

ఠు 
దాకా వదిలిపెట్ల దలచుకోే లేదు,” వా, 

అడుగులకు మడుగు ల్ డ్డు 

[లొత్తు] న అ 

అతిభ_క్లితో సేవించు. 

పూర్ణం ఎవరై నా గొప్పవారు 
వసే వారి అడుగులు చేలకు 

తగులకుండా ఉతికిన బట్ట 

పరచి దాసిమిద నడిపించు 

కొంటూ వ చ్చే వారు, 

అందు_వై వచ్చినవలుకుబడి, 

ఇవ్పటికీ కొండి వెండ్లి ండ్డ 

లోనూ, శా దా లలోనూ 

గౌరవసూచకంగా 

వజిచి. నడిపించుట 

వస్తుంది, 

బటటలు 
ఈం శ 

కాన 
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“జనయి| తీజనకులం గని మది నడరుచు అడుగులో అడుగు వేనుకొంటూ 
మెల గా, 

a2) 

“ఇలా అడుగులో అడుగు వేసుకొంటూ 

' వెడితే యిక మనం చేరినశే.? 

నడుగులక మడుగు లాడ్డుచు నరుగు 

ఇడ!) పాండు. 2.25... 

అడుగుల (వాలు 

పాదాభివందనము చేయు, 

“దశరథుం. డడుగుల [వాలు తనయుల 

నిర్వురం దా గాయగిలిం చి,” 

వర, రా, బా, పు. 207 పం కీ 15... 

ఆడుగు. లాన 

పాదాల సాశీ గా, 

ఒట్టు వెక్తుట పడు చెప్పే 

మాట, 

“పి యదడుగులాన 

అడుగులు తడబడు 

కాళు తడబడు, 
(త) 

అడుగులు తడంబడ నడ రెడు నడప్రం 

గడయకల నడుములు గడగడ వడకం ...?) 

కళా, 6.25]. 

“ఆఅడుగులు తడంబడ6 బులకలు, పొడ 

మగ సఖి వెనుక కొదుగం. బోవుచు నర 

ఇన్ ఏ) కళా, 7,147. 

అడుగుల కెజుగు 

నమస్కరించు. 

“సంతేసంబున వచ్చి యా సంయ 

మోం(దు, నడుగులకు నెజిగుడు నత 

డాదరముని పారి, 2.22, 

అడుగులు సడుగులు . 

చూ, అడిగండ్లు మడిగండ్లు. 

అడుగులేని గిన్నా 

కుదురు లేని మనివ్., 
“వాడు వట్టి అడుగు లేనిగిన్నె. 

ఎక్కడా నాలుగునాళ్లు పని చేయ 

లేడుఎి. “వొ, 

కాశీ, 7.179. 

లె 

అడుగులో దాటిపోవు 
కొం చఎములో తప్పీవోవు, 

' అడుగులో హంసపాదు 

ఆరంభంలోనే విఘ్న మనుట, 

“వథమకబలే 'మవీ కాపాతణి 

వంటిది, 

“వాళు విలను చూడడానికి వచ్చేసరికి 
౧౧ ౧౧ య్ 

మూ అమ్మాయి ముటయి కూర్చుంది. 

అడుగులో హాంసపాదు. వీ మవు 
తుందో ఏమో 1” 

చూ, అంచపదము, 

అడుగువట్టు 

నీటిలో ఆడుగుభాగమునకు 

దిగివోవు. 

నౌకలు మొదలగువాసనివివ 

యంలో నీడ లోతు తగ్గగా 

నేల తాకి ఆగిపోయినపహ్వడు 

కూడూ అడుగువట్టి న దంట రు, 

“నిర్భరగతి (దచ్చుచో నడుగువటిన 
తద్దిరి యె త్త వే.” పారి. 8.29. 

అడుగు వాసినచో నక్క 

వాయు | 

ఇల్లు దాటిపోతే ఇంక ఇంటి 

ధ్యాన ఆండదు. 

బది సామాన్యంగా మగ 

వాళ్ళను గూర్చి చెవ్వుటలో 

అడవా ళ్లువయోగించే వలుకు 

బడి, 
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“కీ ఘమ పటితెంచెద ననుట యడుగు 

వాసీనచో నక్క_ణు వాయు ననుట నిజ 
మని యెబు౭ం౫గరు గా)’ 

శుక, ఏ ఆ. 346 ప 

అడుగూ బడుగూ 

వంట చేసి సినవా తలో మిగిలిన 

అంటూ వొంట, 

క్ర ళంతా తిని కుడిచినత ర్వాత ఇంత 

అడుగూ బడంగనా ఉంయే నామొహాన 

చేస్తారు, 99 

అడువపుట్టువు 

తక్కు_వవాడు - ఒకరికింద వడి 

ఉండేవాడు, 

బె 

శ, ర. లో కాపువాడు అని 

ఆన్నది, అది నరికాదు. ఈ 

అడువ, అడవ, అదువ, అదన 

అడుసున పాతినకంబము 

అస్థిరము, 

అడ్డంగా చీల్చి పారేసాను 

“తట్టైనస్వు డనువూట, 

“మళ్ళీ యింకోసారి యిలా అన్నా 

వంకే అడ్డంగా చీల్ల్సి పారేస్తాను.” వా, 

అడ్డంగా పెరుగు 

లా వగు, 

“దా డీ మధ్య అడ్డం గా పెరిగి పోతు 

న్నాడు. వా, 

అడ్ల 0 పుట్టనవాడు 

మొండివాను, మూరుడు, 

“వాడు అడం పుటినవాడ. వాణి 
౫ త్తే వే 

ఒప్పించడం (బ్రవ్మాతరం కాదు,” చా, 

Gs Go 

' అడక తి 
GG క కో 

పటాక తి, 
ee ల 

అడ కటుకొని 
G యట 

ఆకట్టుకొని, స్వాధీనము చేసి 

కొసి, 

“ధీయుత | యడ్డక ట్రుకొని "తెచ్చి నరుల్ 

తమ కెక్కి _రింతేలక, జేయుట నీతివై. భవ 

విశేషము గాదె తలంచి మాడలన్, 03 

కళా, 7.262, 

ఆడక మ్మి 
G 
గుమ్మముక మ్మి, లకీకమ్మి. 

' అడకజలు 
~~ టి 

ఒకరక మైన సుఖరోగము; 

విఘ్న ములు, 

చూ, అడ్డ కజు "వేయు, 

అడ్డక జ్ఞ వెయు 
“ఆటీంకవెటు. 

ర 

విఘ్నము. కలిగించు, 

ఎవరైనా పోతుండగా కాలు 

“తలగలీగినం సళ్ళాయులు, గల వేవగ 

నైన నీవు గలిగిన దాద్భ, క్కలరవము 
లెన్ని యైనం గలిగాడు బోక మని 

యడ్ల గాల్. వేయంగన్ ఎ సా,ఆ,2, 

ఆడకు పడ పెటుకొను 
(డో 6 ట 
కొొంచానికి ఎక్కువ నషెటు 

| లట 
కను, 

అడ్డగజ్ఞమాట 

“అడ్డుమాట. 

కప్పే యద్దగజ్ఞమా టల కీయెడం బని 

లేదు.) * రుశ్మాం. 5.90, 



(1 ఎల అడ్డ___అడ్డ 49 అడ్డ.._అడ్డ 
అడగాడిద “అడ్డప మ్రైడు పాపం డంటవె మో 

డె టా శే యమ్మీ సారం, 2 ఆ, 
తిట్టు, వనీపాటా కుండా చూ. అడ్డపాప, 

తిరిగేవాడు. అడ్డపట్టుల పాప 

మాటా. 9. 
అడాలలోని పావ, శే, జూ. 

“వాదు అద గాడిదలా ఊరంతా yo ౬ దా 
ర్ి ఎప్పుడూ తిడీనతుంటాడు.? వా. | సోడ్డపచ్చ 

అడగాలు వేయు ముదురువచ్చ్చ, 
G దంచు “సుకుమార. శుకచ్చదచ్చటా చాయా 
ఆడ్జంంచు, దంబు లై యడ్దపచ్చ గొనునవియును.) 

“ఏక మని యడ్డ-గాల్. "వేయంగకొా టి కాకీ, 7.26. 

సారం. 2.16. అడ్డపడు 

అడ్డగోడ క. కాళ్ళమిాద పడు. బి, అడ్డు 

కొంచెం ఎత్తుగా హద్దు నేర్ప 

రుస్తూ వెట్టుగోడ, 

ఓనాళి టిక్ వీళ్లి టిక్ మధ్య అడ్డగోడ 
జక్క కే వ్యవధానం. వా శైప్వుదూ 
అన్నదమ్ముల్లాగా ఉంటారు.) వొ, 

అడ్డగోడమీద దీపం పెట్టినట్లు 

అటూ యిటూ కూడా ఉన్న 

ట్లుండు. ఎటోఒక వైపు 

మొగ్నక అనుట, 

ఆడ్డగోడమీది పిక పెట్ల 

 కోడమిది పిల్లి, 

అడ్డ గోలుగ 

అటు వడితే అటు, 

అడ్డగోలు వ్యవహారం 

గందరగోళపు వ్యవహారము, 

అడపటుపాప 
ఉ 6 

అడ పావ, 
వ్ 

4 

| 

అడ్డ పెట్ట 

వచ్చు. 

“నెగులున నడ్డపడి యేడ్చి* _. 
సారం. 8.199. 

“తప్పదు (బవ్మాళతం బడ్డపడిన, 9 

గౌర. హరిశ్చం. పం. 1078. 

“అడ్డపడి శప్పుకం శే వినకపో 
తాడా. వొ, 

అడ్డ పాప 

పసిబిడ్డ. 

చిన్నతనంలో వసిపవిల లను 
. ఇకా 

చేతులపవె అడముగా చెటు 

కొని వోవుటపై వచ్చిన వలుకు 

బడి, ఆడ్డాలలో బిడ్డ డనుట, 

.. నోరలోజలకా (వే లడీనప్పుడుకా 

| గణవనేరండు నీసుతు. డడ్డపాప యా, 99 
రుదమ. 84 పు... సరం. 8.58. 

చూ. అడ్డపట్టు పాప, 

“అక్షగించు. 

“ధర్మ పీరిపాలుర మమ్ము నడ్డ పె 0 

భాగ్య వష, టి ప 



అడ.____అడ 
Cs Go 

50 అడ-__అడ 
య్ Gs 

పెటు లేక 
6 ట 
ఆటంకము "లేకుండ, 

“బాడ్డనబావుల నడ్డ పెట్టు లేక వివరిం 
చుటప్ వ(జనాభుమీదల్ యడిగిలి” 

(ప్రభా, 1.121. 

అడపేరు 

“నీదో ఒకందుకై నడుమ ఎవగో 

వెట్టిన పెరు, 

“ఆతని “పీరు శంకరళా సే 

కూరగాయల 

ఉండడం చేత కూరగాయలశా స్త్రీ ఆని 

అడ పేరు వచ్చింది.” వొ, 
Gs 

అడ్డపొగ వేయు 

అడు వేయు, 
క్ 

అడబాస 
G 
బులాకీ, 

తె, బా 

అడ్డమాడు 

వ్యతి ₹కించు. 

రు దమ, 40 ఫు 

అడము చెప్పు 
G అయి 

వ్యలి 7కించు, 

వళ ఏ్రద్ర చెప్పినా వాడు అడ్డం చెపాడు, 
వా, 

అడ్డముపడు 

“అడ్డు వచ్చు కాపాదు. 

“దాని “కద్దముపడ “నివరు వచ్చిన సము | 

"యింపుముణో మౌార్క_ం. 6.158, 

ఎవ రడ్డం వసారో చూసాను 

అనే రీతిగా కూడా విన 

_ వసుందిె, 
Po | 

అడము వచ్చు 
Ga 

| 

అడము వచ్చి “కాపొడు, అడు 
ళ్ Ce 

వడు, 

_“అమ్మధురాఫురీరమణు లడ్డము వత్తురు 
' గాక 

అయినా ' 
శాన | 

ఇపూదూ దేవిరిసూ. 
అంటీ 

ద దాన. దాన పాల అందా లా లాా 

భాగ. దశ. పూ. 1474. 
. అడ్డ మూడే కళ్లుగా తినువాడు 

“అడ్డవియ్యం "పండగా మూడు 

ము ద్ద లతో మింగి వే సా 

డనుట. 

అంశ తిండిపోతు, 

అడ్డ మైన 

“సిద్ వడితే అది, నమయాను 

కాలంగా, నీతీ నియమం 
చేకుండా. 

కాకీ, 7.282. 

“వాడు అడ్డ మెనకూళ్లూ తింటాడు.) 

. “అడ్డ మెనవాళ్ల కాళ్ళు పటుకొం 

టాడు, 33 రు 
వా 

“అడ్డ మెనపని చేస్తాడు.” 

అడ్డమైన కూళ్లు కుడుచు 

అన్ని సిచాలకూ వాల్పడు, 

“వాడు అడమెన కూళూ కడుసు 
| ఛి రా రిం నా 

న్నాడు?) వొ, 

అడ్డ మైన గడ్డ తిను 

నీచానికి లోబడు, 

చూ, అడ్డ మైనకూళ్లు కుడుచు. 

అడ్డమైన చాకిరీ 

నానా వనులూ 

“వాడు నాచేత అడమెన చాకిరీ 
టర. 

చేయించుకొని తరిమేశాడు.ి 

అడ్డమైన వాడు 

౮1 ఎవదు వడి లే వాడు. 

బె, 



అడ్డ _అడ్డా 1 అడ్జా_అడ్డు 

కత ఊల్లో అడ్డ మె నవాడూ పెద్ద అడ్డాయుధము 
మనిషే, వా హ్ త్తి అడ్డక ల్సి లి 

2, (వతివాడు, పప క ఆ, 147 పుట 
“అడ్డమెనవాడూ నన్ను ఆశేపించే అడ్డావిడ్డము తిరుగు 
వాడే? 

“ఆ సృత్రంలో ఆఅదడమెనవాళూ దిగు 
స క య 

తూంటారు.) వొ 

అడ్డమైన మాటలు మాటలాడు 
నోటికి వచ్చినట్లు మాట్లాడు. 

“వా దకు_డికి వెేశేసరికి అడమెన 
b- cn రది మా 

మాటలూ మాటాడాడులి వొ 

అడవాటు 
జో 
అడ్డుపుల్ల. 

“అడ్డ వాట్లు చేనీ వెజబచినం గాని నీకల 

గునుకు పట్టదు.” "తె, జూ. 

అడవాతియమ్ము 
G 
అర చంద బాణము, 
న 

అడాదిడముగా 
GG 
వక్రముగా. 

వాడెప్పుడూ 

మాటాడు తొడు) 
య 

అడ్రాదిడ్ల౦ గా 

అడాదిడిగా 
G a 

ఇష్టం వచ్చినట్లుగా, ఒక[కమం 

"లీక అనుట, 

“ఆ ఊరు అధాదిడ్డిగా జరిగిపోతూ 
G 

ఉంది. అందమా చందమా కి బె, 

అడాదిడులు 
3 G 
ఆటం కొలు, జం, 

“థినయంబుతో. జేరి పని యేమి యను 

వాండెె యరయ కడాదిన్లు లనుప 

సాంగం కవల, 994, 

అడుకజ వేయు 
GG (అ 

ర్ట వడికే అటు తిరుగు, 
“ఆాకావిడము తిరిగ, తె డెటుంగునె 

Gs Gs Gs 

పాలతీపీల) “వేమన; 

అడాదిడములు 
ఊఉ (శి 

అవీ ఇప్, 
“వడ్డించు మనుచు. గుడుచుచు, నడ్డా 
విడ్డములు పలుకు నంత టిలోనక లి 

బసవ, 6.191, 

చూ. అడాదిడులు, 
ఢ సో 

అడ్డిపో వు 

ఆగివోవు, 

కొన్ని | పాంతాలలో విరివిగా 

పినివీంచేవలుకుబడి, 

“అంతా యేర్సా ట్లయిన తర్వాత 

ఉన్నటుండి ఆ "పెండ్లి అడ్జ్డిపోయింది.” 

నౌ 

విఘ్నము కలిగించు, 

ఆడుకణు-ఆటంకము, 
0 లు 

అడుగఅమాటలు 
డట 
అదడమాటలు. 

“నీయద్దుగజ్డమా టల 
మం 

యేమి గ్గ 

కీయె డం బని 

రుక్మాం. 

చూ అడ్డు పుల్ల చేయు. 

అడ్డుపుల్ల వేయు 

“సభ్నుము కలిగించు, 

“వాడు ఎక్కడికి వచ్చినా ఏమి జరుగు 
తున్నా ఏదో ఒక అడ్డు పుల్ల వేయ 

కుం ఉండడు.” “వొ, 



"మెడమిోద నున్న కాడిమాను . 

ముడకిందికి వచ్చునట్లుగా ఎద్దు 

తిరుగ బడు, 

ఆ యెడ్డు అణిక వేసుకుంది. దాన్ని 

లేచే పేదాశొ మనం గోళ్లు గిల్లుకుంటూ 
కూరోశ్చీవలసీం బే, 90 

అణుమా(తము 

ఏకొంచెమున్ను , 
“ఆణుమా(త్రమును గర్వగుణము లేకు 

కా. మా. 2.7. 

“నా కా విషయంలో అణుమౌ (త 

మెనా సందేహం లేదు. 

వాడికి అణుమాత్రం కూ డా కృతజ్ఞత 

“లేదు.” హె 

అణోరణీయాన్ మహతో, 
మహీయాన్ 

. చిన్నలలో ర. 

లలో అతిని 

వతు. 

ఉవయోగిం చే 

అతం[తపుమనిషి 

నమ్సడానికి వీలులేని మనిషి. 

వౌ, 

విషయంతో 

చై దికసూ క్తి, 
అలలే 

“వాడు చాలా అతంతపు మనిషి. , 
వాణి నమ్మి యే పనిలోకి దిగడానికీ 

ధం 

వీలు లేదు, 

| 

| 

| 
| 
| 

| 
| 

| 

| 
| 
| 
| 

i 
! 

లను సట. 

చెద న 
MIE 

అడ్డు..._.ఆత ర్తి అత___అత 

అడ్డువాట్లు వేయు _అతంత' మయిన 
విఘ్నము కలిగించు, భద్రంగా చేని, 

, రుదమ, 70, క, ర,లో అతంతం అంకు 
అడేటుమీద గుడైటు స్వా తం (త్య ము తవ్పినది 
కాకతాళీయంగా తగిలిన దెబ్బ, అనుట సరి కాదు, ఇది నేటికీ 
చై వారొక చెబ్బ తగులు. వాడుకలో భద్రంగా లెడు 

'అణక వేసుకొను అన్న అర్థంలో విరివిగా విన 
వస్తున్నది. 

“మా తామహుయాగతం[ త్రము నతం(తే 

(ద్ర ము చేసిం)? కారీ, ఆ, 6, 

(ర్మ యిల్లు వాలా అతం[తం గా ఉంది, 

ఇంతమంది" పీలలతో వానాకాలంలో 

ఉండా లంజే భయంగా ఊంది.ి’ 

(ఆ కుర్చీకాలు కాస అతం(త్రంగా 

ఉంది. జా(గ తగా కూర్చో? ' 

అతకుత లగు 

అతలకుతల మగు, 

“అకట యవి 'నవరింపంగా నతకుత 

అయి. బాల, 7, 

Ch 

_అతనిచెతులలో ఛెంగలమ్మ గొట్ట 
ఒక సామెన, మ 

“అకట! వయ్యాళి గాంగ బొమమ 

నుచు గొట్టు, నతని చేతులలో. బెంగ 

శుక, త ఆ, 408 ప 

చూ, అతని చేతులు పడిపోను, 

అతని చేతులు సడిపోను 

ఒక సాన, 

' “బంతే దెబ్బ చేశాడు _ అతని చేతులు 

పడిపోను.”” వా, 

' అతలకుతల మగు 

(కోక్క-దలిపోవు. 
“కతలము పదపహాతుల నతలకుతఅం 

చ 1.154, వా. | బయ్యన్ ౨” నింహో 



అతీ__అతి రతి అతీ____అతీ 

““ఏడబండిలో ఆ పదిమెళ్తూ ప్రయాణం 

చేసేటప్పటికి 

మె పోయింది” 

ఒళ్ళంతా ఆఅతలకతల |, 

“మిలిటరీవాళు దిగడంవేత ఆ ఊరంతా 

అతలకుతలం ఆయిపోయింది”? 

అతికమా(త 

అధిక [పసంగి, 

బె 

ఇది చిత్తూరుజిల్లాలో విశే 

హషంగా [వచారంలో ఉండే 

యూ, అదన(ప'సంగి 

అతిగహనము 

వాల కిష మయినది. 
రలు 

“దీని విధానం బెబుంగంగా...... దా 

నతీగహానంబు ఛార, అర. 1.880. 
అతిథీ అభ్యాగతీ 

"వేళకు వచ్చే వథికులూ వారూ, 

రర, 

వాళ్ళింటికి రోజూ. అతిథో అభ్యా. 
నతో ఎవరో ఒకరు వస్తూ. ఉంటారు.) 

వా, 

అతి పనికి రాదు 

(పతిదానికి పరిమితి ఉండా లని 

చెవ్వనపుడు అనేమాట, 
ఉనే హాలూ రావడాలూ, 

పోవడాలూ. ఇవన్నీ ఊండవలనీంచే. కాని 

ఆతి పనికి రాదు రా బాబూ 1) 

౩ పేమలూ, 

భ్, 

ఆతినునిషి 

మితి మించి [వవ్వర్తించు. 

వాడు, 
“వాడు వట్టి అతిమనిషి., ఏమా।తం 

చను విచ్చనా న్న త్త్న కూర్చుంటాడు.” 

| 

' ఎందుకు కావలనీ వచ్చింది CER 

అతిరథులూ మహారథులూ 

యః త్రిహొడుపుగా, వా ళృంతా 

చాల గొప్పవాళ్లు "లే అన్నట్లు 

ఉవయోగించేవలుకుబడి. 

(_పాచినయుద్ధ వరిభాషద్యారా 

వచ్చినది, 

“డ్తాన్నారు గా మో వాళ్ళంతా ఆతి 

రథులూ, మహారథులూ,. నా సాయం 

బె 

: అతిరసాలు 

ఒక పిండివంట, 

' అతివాసము 
చా, అధివా'స సరము, 

_ అతివినయము. 

ఆఇతివృష్టీ = 

- థూ ర్తత, 

అతివినయం ధూ. ర్హలతుణం 

అనే సీతివాక్యం వై ఏర్పడినది, 

“అదంతా వినయం కాదు. అతివినయం 

సుమా.’ వా, 

ఆ మి 

ఏ దొచ్చినా ఎక్క_చే అనుట, 

వర్షన సంబంధ మైన పలుకుబడి, 

“వాడు వస్తే రోజూ వస్తాడు. లేదా 

కొన్ని నెలలు కనిపిం వడు, వాడి 

దంతా అతివృష్టీ అనావృష్టి, 05 బొ 

అతిశయం 

గర్వం, 

““కలవారింటి కోడ లని డానికి మహో 

అతిెళయంటలి వా, 

“అంత అతిళయాలకు పోవద్దు రా * మన 

మేమి. ఊన్న వాళ మాళి ఏమన్నానా Cad 
య 

వ్యా 



అలి__అతు 3 అత్త___అత్త 

అతి సర్వత వరయేత్ 
em 

(వతిదానికీ వరిమితి ఉండాలి ' 

అని 'చెప్పవలనసినపుడు అనే. 

మాట. 

“వ్ల వ్సు మరీ వాడితో అంత వూసుకొని 
తిరుగుతున్నా వేమిరా* అతి సర్వత్ర 

వర్హయేత్ అన్నారు బెం | 

| 

ఆకీ గతీ లేదు డ్ 
దానినిగురించి ఏమా తలి; 

యదు, జం, 

“వాడికి పదిజూబులు రానీనా అతీ గతీ 

లేదుల” CN 

అతుకులబొంత 

చిన్నచిన్న బట్ట చలికలను; 

అన్ని టిసి చేర్చి, బొంతగా 

కుట్టడం వల్లెలలో నేటికీ అల 

వాటు, వచ్చిన 

పలుకుబడి, 

“ఆ కావషం ఆతుకలబాంత-గా తయా 

రెంది, దాన్లో కొంత దీన్లో కొంత తీసీ ' 

పట్లు వేస్తే అంతకంటే యేమవు 

తుంది ల 

దాసిమె 
షా 

“ఈ ఆఅతుకులబాంత సంసారం “నేను 

చెయ్య లే నమ్మా. ఒకటి ఉంెట ఒకటి 

ఉండదు 

అతుకులసంసారం 

వాలీ చాలని అదాయం గల 

సంసారం, 

“మే మేదో అతుకల సంసారం చేసు 
న్నాము. మా కవన్నీ రావా లంజకు 

లె, 

939 ఎక్కడ వస్తాయి 2 CM 

అ త్తకోక తొలగినట్లు 

“సీ మనడానికీ వీలు లేనివరిసితి 
యెర్పడినవ్వు డచేమాట, ఫ్ 

కోక తొలగిం దని చెప్పినా భా 

గుండదు, చెప్పక పోయినా 

చా గుండదు, 

“నక్ష యురులలోనం జిక్కు_కొన్న 
వితానం గోరి మనము చేసీకొన్నపనికిం 

' బేగులోనితీట విత మాయె నన రాదు, 
' అ తకోక తొలలగినటుల6 బలుకు) 

రాధికా. 8 ఆ, 

|అత్తగంకు 

"చేశ్యామాతల గుంపు, 

కమా. రి.1రెరి, 

అ త్తగారి సాధింపు 

"వతి చిన్న దానికీ చెప్పిపొడు 

చుట, 

త్తహోరు 
"అ త్త కోడలిని వెట్టుఅరడి, 

కర ద్ర సంబంధం చాలా మంచిది. అత్త 

వోళరూ, ఆడబిడ్డ పోరూ ఏమో లేదు, 

ఒంటిగాడు, లజీణమెన సంబంధ ౦ 

CM 

అ త్రమామల పోరు లేని కాపురం 

కొత్తగా వచ్చినకోడలిని 

అ త్రమామలు ఊరికే తప్పు 
వట్టుతూ వోరి బొక్క-లాడు 

తారు, అట్టి పెద్ద లెవరూ చేని 

కాపురము. అనగా స్వేచ్చ 

ఉన్న దనుట, 

“నిలనీని వంటవార్పుల న తమామల 

పోరును లేనికాంపఫపురము గలిగె, 

కుక, 8 ఆ, 60 ప, 

అ 



అ త___.అతాొ ర్ అ తీ___అద 
అలనే ల! మీల్ 

అ త్రముండ అ త్రింటికాపురం 

నిరననగా అనునవుూడు అత్తను వరతంతజీవనం, 

గూరి? అనుమూట, “అక్క_డ పని చేయడం అంటి కాపు 

లు రంగా ఉంది. ఏం వేనీనా సే ఏం 
“ఊఉ తముండకంకు ఆఅ త్త ముండ! 
ఇ డో | చేయ కన్నా తప్పేం వా, 
వేలు,’ సా, a 

© కింటికుంది 
అ తమీద కన్నులు అంగడిపె వ 
తులు న్ా. ద్వేవముతోో చూడబడునది, 

“నందనుతుయదు మున్ను నామాంది అ త్తింటికోడలు 

(ెపేమచేే, నొకటి సేయం బోయి యొకటి మగనాలు, 

సేయు, అ త్రమీయదం గన్ను లంగటిపపె ఆ తింటికోడలికిం గౌ హత్తుక్ర నత 

జేతు, లాయె ననుచుం చెలియ లొకి | డుండే నొక యువా గణీకొజకె అశకె ౨’ 
నవ్య.’ రాధి. కీ ఆ, పాంస, 2 ఆ, 246 ప 

అ తలాగ అ త్తిల్లు చరి (బతుకు 
అణా 

అత్తవలె పోరు ననుట, పీచముగా జీవించు, 

“అత్ర లేకషోతే నేం... మా ఆయన కృష్షనీ, 76. 

ఉన్నాడు గా. ఆయనే నా కత్తగారు, 93 | అత్తెసరు పెట్టు 

“ఆ మెనేజరు అత్తలాగ జ సమానం సరి యెనురు మెట్టు, 
పోరుతుంటా డంే నమ్ము. 0 వా, 

బియ్యానికి వె; న చేతివేళ్లు 

దండించువా నెవమూ లేరు, ఉంచి పొయ్యిమోాద పెట్టుట, 
3 

రి కనుకనే ఆమె తవ్వులు అది ఉడికేటవ్పటికి సరిగా ఆ 
బయటవడ వనుట, నీళ్లు నరిపోతవి, వార్చవల 

“అ ల్తేలేనీ కోడ లు త్రమ్మురాలు”” సిన అవనరం ఉండదు. దీనినే 
వాం పౌ... రాయలసీమలో నరియెనద, 

అత్తా లేదు ఆడ బిడ్డా లేదు నరనురు అంటారు, 
దండించువారు, తవ్వవ ట్టు “వేను బయట ఉన్నానాళి వొ ఆయన 

“అతా లేదు. అడబిడా లేదు. దాని , తౌరుి మా యెడపిల్లతోచే దాన్ని 
శం ఏ మయి నా చేసంది. వా, పొయ్యిమోదినుం చి దింవీంచి ఊంచు 

అలరి 39 

ముడుపులాగా, ' అదటడచు 

క్రొత్త, 29... పొగ రడచు, 



అద_....అద 56 అద__...అద 

““అఆదయతం బోనీక పొదివి యద 

టడం భాస్క. యుద్ధ. 1808. 

అదన్నపసంగి 

అనవనరంగా కల్పించుకొని 

మాటలాడువాడు, 

చిత్తూరు జి ల్లా లో ఎక్కువ 

వాడుకలో నున్నరూవం, 

వాడితో 

బె, 

“వాడు వట్టి అదనప సంగి. 

ఎవరు సెట్టువంటారు ల 

చూ, అధిక ప్రసంగి, 

ఆఅదనవిరిద లగు 

అదవద లగు, 

“మదనభూతము సోంకినమగువలు పురు 
షులు ఆఅదనవిరిక లె ఆంగ వెంల లె 

పెదవి నెత్తురు లీర్చి. 7 

కాళ్ల, 
అదను పదను 

తగిననమయము. జం, 

“అదనుపదనునె కూర్చి మాయప్పు దీర్చి, 

వామ్ము న్ వన్న. బోమె యీ పోరు 

సం. 9.205. 

మాని,’ పారి, 4.87. 

అదరంట 

బాగా, లోతుగా, 

“ఆదరంటయా నొక్కి యానం బోవ. 
రాధి. 1,118. 

అదరగ్ ట్లు 

అడలగొటు, 
౬ 

“వాడు మాటలతో ఇతరులను అదర 

గొప్ట్రేస్తాడుల నామ... 

చూ, అదరవెచు.. 

అదరవెచు 
నా 

బెద రించు శి 

“ట్ర దర వె చియు బుజ్జగిం చియు బోధిం 

చియు,.”) (పభావ,. 8.142, 

అదరు వేటు 

(పాణానికి "మొవ్చం "లేకుండా 

ఛయ వెట్టుటకు మా (త్ర మే 

క్రొ ట్టు చడ బలు. రాయల 

వీ ముతో ఏరిఏిగా బాడుకలతో 

నున్న పలుకుబడి, 

“నాలుగు అదురు వేట్టు చేసీ పంపీతే 
సరి)? 

అదవ 

1, వికల మయిన, 

“వాడిది కొంచెం అదవచేయి.ి” 

CM 

“వాడికి కాలు అదవ కనక యీడుసూ 

నదడుసాడు.?? వా, 

2, ఒకరికింద ఉ న్నవాడు, 

దు రలుడు, అందువల్ల నే 

తెలివి తక్కు_వవాడు, 

వావిళ్ల వారా కోశాలలో 

ఉన్న అస్టిరుడు అన్న అర్ధం 

నరి కాదు, ఇది నేటికీ రాయల 

వీవులో (వచురంగా అలవా 

టులో ఆన్న వదం. 

' అదవకాపుర ముండు 

l. ఎత్తుడుకాపుర ముండు, 

2, ఒకరి వై (బతుకు, 

లత ణయా అదవకాపుర 

మనగా అదవవాని కాపురము 

వంటి కాపుర మనుట, 
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““కడనిన గరిసెల్ట కింద లాల (గున్సీ 

యదవకాంపుర ముండు నాఖుతతులలి 
ఆము, 6.18, 

| చూ, అదవ( తావుడు, 

అదవచిక్కు 

అధీనములో నుండి లోకువ 

యగు, 

“పీన నే నేం అదవ చిక్కి నా ననా? 

అన్నిమాట లంటున్నావు *”? 

“వాడు అదవ చిక్కి_నవాడు కనుక 
ను వ్వేం చేసినా చెల్లు తూ ఊ ౦ ది. 

ఇం కెవడెనా అయి శే ఓర్పుకుం 

టాడూ 27 

అదవ్మతావుడు 

తి చెప్పు తాగుడు. 

ఒకరు (తాగుతూ-ఏడు ఎదు 

రగా ఉంకు వోనీ వాడికీ ఒక 
ముంత ఇవ్వు అని-యిప్పించు 

నది, అదవ అంట లోకువ, 

(కిందివాడు అనే అర్థాలలో 

అనేక(వయోగాలు కాన 

వస్తాయి. అ దవనాయాలా 

ఒక తిటు, 

రెం 

కాకు 

| ౬ 

“తన 'చెలులిండ్రయం దదవ(తావుడు 

(తలావుచు...) పాండు. తీ ఆ. 19 ప, 

అదవదపడు 

వ్యథ పడు, 

భేతాళుం బురికొల్పి పృథివీశు నని ధార, 

నాతండుం చెగి కూల నదవదపడిలఎి 

రామకథా. బాల, 7.476. 

అదవద పొందు 

కలత చెందు, 
॥ 
| 

బొందల బా లయితి 

హరి. ఉ. 8.199, 

క“ఆదవదం 

నక్క_ట [00 

అదవద లగు 

చె ల్లా చెదరు లగు, 

చెందు, 

కలత 

_ “ఆదవద లెన పయ దలు నందము 

తప్పిన హారవల్లులున్ విక్ర. 5 ఆ, 

అదవనాయాలు 

ఒక తిటు, 
లు 

“పోరా అదవనాయాలా., నీతో నేం 

నాక * న 

చూ, ఆదవ, 

ఆఅదవబతుకు 

నిచపుబతుకు. 
కకనాది వట్టి అదవబతుకు ఆయి 

పోయింది, వొ 

ఆద వెటు. 
వి శ 

"వెంటువుటు, 
౬ 

“అని యిట్లు ధరణీసురుం డద 'వెట్ట 

భఛాగవతమోభమునకు భువనభ ర్రయు 
ఛయంపడి.?” ఆము, 7.48, 

అదోట్టుగా 

పాఠాతుగా, 
నల 

కాడు అదాటు గా వచ్చి పటు 
' శ ళు 

కొన్నాడు. ' వా, 

అది ఒకపే కొదవ 
"కావలసి నన్ని అయినవి, అ 

చొక్క_శు తక్కువ అనుట, 

“4 ప్రజలయిండ్లం గన్న పెట్టని దొక్క యే 
కాని కొదవ కడకు దుర్భ్భత్తు 

లన్ని యు గం నతడు? 

నిరంకుం 2.26, 



అది.అని అది___అదె 

“వాడు దివాలా తీయడం ఒక్క శే 

కొదవ,” నొ. 

2, ఏ మున్నాయి గనుక అది 

చే దని? 
“కరు ఏ ఎంతమంచి షి ఖాను చీరలు 

వచ్చా యనుకున్నా వు ! 

“మరొకరు :. అదొక్క_ శే తక్కు 
వమ్మా ! నా మొసాోనికి. 

ఏ చనా ఒకటి చెప్పి మరొ 
Qo 

కటి చెవ్వునవ్వుడు ఉవయో 

గిసారు. 
pe. ) 

“వానికి మన మంకీ పడదు. వాడా 

లోభి, ఇలాంటప్పుడు మనం పోయి 

అడిగితే వా డిస్తాడా చస్తాడా? ఆది 

గాక అంతదూళం మనం పోయి వచ్చేంత 

సావకాశం కూడా లేదులి వొ. 

రూ, అదీ గాక... 

అది నేరమా ? 

అది ఒక తప్పా? 

ఏదో కొంత పొరషపా టున్నా 

అదంత పెద్ద తవ్వుకాదు అని 

గొడవ పెట్టాలా * ఇంతకూ ఆయనకో 

కాఫీ ఫాడికోనమే వెళ్లాను.) 

వాడిని చేరదినీ అన్నం “పెట్టాను. ఆడీ 

ఒక "నేరమూ నా, 

' అది మొదలుకొని 

అక్క-డె రండి, 

“అది మొదలుకొని చెప్పు మువిద 

యనిన,’ కళా, 8.287. 

' అది య టుండె 
] aa) 

చెవటలో ఉవయోగించే. 

వలుకుబడి, 

“ముదురు చందురుల గావి కెవి 

మోద, నాట నొతిని పలుగంటి 

నాటుపట్ల...అది జరమా తలంప,?)” 

రాజగోే. 8.86. 

“ఆయన వచ్చేటప్పటికి నేను ఇంటో 

లేను, 'అది ఒక చేరమాి చాని కిత్ర 

అది అలా ఉండనీ, 

“ఆది యటుం జె నిభ ంబున వివినవోప 

| చారంబుల  సంఘటింపం  బెంఫునం 

(బవ ర్రిలుచుండు ౫” (ప్రభా, 1.80. 

“అది అలా ఉండనీ...” వా, 

అది యెంతమా(తము ! 

అదెంత వని? 

ఆతినులభ మనుట. 

“దేసీ కావలె... 

అన నడి యెంతమ్మాత్రము భధ రామర 

నందన వేండు మింక నొందు... 

నిరం. 4.122. 

“ఆ డంతపనిళి ఒక నిమిషంలో చేసే 

సాను, ఖ్”! 

“నాలుగు పద్యాలూ ఇప్పుడు రాసాను, 

ఆ ఇంత నూత్రం,? 

అదిరిసాటు 

1. అకస్మాత్తు, హఠాత్తు, 

బి, మిడిసిపాటు, 

“అదిరిపాళువ్వం డీకీంచె నాకసమున 

హాటకఫు నుష్టవింగళుం _దైనపురుషు, 

నాతనికి వత్సర ద్యయం బవధి చూపి) 

కాశీ. 

“వాడి అదిరిపాటు చెప్పడానికి తరం 
కాను?) 

బో 

క. 



అది.___అదీ స్ట్ అటు... అదు 

ఆదిశం దొనును మించిపోయాడు అని “నీ నన 

విచిత్రం, వింతె, ఊరును, 

ద్రెది 

వచి న పలుకుబడి, 

“అతిశయం మూరి 

దశ గాం భం అక్ (వ చురంగా 

ఏనిపించేవలుకళణ.ి, 

లీ దట. అదీ ఒక తప్పా వాడు నన్ను 

దు మె పోస్తున్నాడు వె, 

: మెం అది "సేరనూ ్లీ 

ఆనుపాను, 

దనం బదను "సెరింగి అండ నుం శు 

టం, 

ఇ లా fy గట 
hen) శ్రీదో ఆ బిడ్డను ఆగు జీరగా wey పట్టు వాలం. ఖో ల్ల ART వీన్, 

నీయకీండా.. సెవతున న్నారు, మహో. సుదుఫ్ర ఆజ్ఞ 
0) 

అరం గా పరక పీల్ల జన్నర్టు. క నెట్లు గె ఇ ఘు, పగ, 
“e ఆది నుమా పిల్లను . 

౦ శ్ర! లి! పాడు" ఈమగ్గ్యు ఖో! గిగా rag 
వారింటికి సంపడానికి (అంతే యుదుయు 

అగా "నళ గిరుగుతు న్నాడు? వో, 
పోతున్నారు.?” Wy iy 

హు ఒం . అదురుగు౦డె అది సంపాయిస్తున్నది 
ళో //్ర Rody: సున శే 

జడ అమ్మ్లుక్ ని మబ్బు చనుకుం గ ల యం 
ఫాస్టు వ అదురుగుం (య bob 

॥ అత న. b 
| 

(మున్నది అనుట, సంక కళ డా సోిడు.' ప”, 
nt Mf నటి WRC SM MA ల | మా చిత్తూరుజుః 'లూలో ఇట క్కు... అదురుగుండె, పిర్కా బెదురు 

వగా వినవ స్తుంది, లేమి 

ఇ 

అది సుత నిర్భీకగ్యము. 

అది"మొదలు, “మీర మిజు సంఖ్య మెణయుదు 
నాయకు. ఫు, 9. రన్వీట్క నధురుగుండ పిక్క బెదురు 

లేక? రంగా. 1,16 ఇ అదీ ఒక గొప్పా 
గొవ్చ శా దనుట, 

“గండనమందు నాన నొక పాండవు 

లెంత టిచారు పొం, విజ. 

“వా జేవటో సాలుగుపదాంలు రాశా 
డట. అదీ ఒక గా పీ ఖు పొ, 

అదీ ఒక తప్పా? 
“ఆయన బజారుకి వెడుతూ. శం 

నను ఆనముగురూదినుం-ఏ చీనలే దట, 

అదీ జక థే'స్వా లి వాడితో “న్ని మాట 

లన్నా దట. 

“వా 'దేపో సదాంలు వినిపించాడు. 

సీ. విశ్నాను గదా. తా నీదో శాళి 

అదురుఠతిక్క 
ఒక వనువాోగం, 

ట్తూంగిడ్రీ, యదుగు దిక్కా యను'పాని కీ 

నాపేరు "సప్పీనం జూలు? 

భొర. విరా. 1,286. 
“నరిడీ పప్పు కప్ప నావురు కడునూద, 

యధురు దిక్కు యన నడరి మరియుం, 

వులు లెన్నియేనిం దవిలి మయొంతయు 
మస) స్కో గ యము అయ్యం బగు బు 

నందు.) హరి, వూ, 6.46. 

అదురు బెదురు 

భయము, జం, 
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“వాడు ఎంత కటిక-ీకటిలో అయినా ఆఅదంతరప్పు మెరి 
oD అదురూ ెదురూ లేకండా పోతాడు.)  “నడుమంత్రపు సిరి, 

బౌ, 

కొత, 14, 
అదురూ బెదురూ లేక అదపవి ఆం 

జంకూ కొంకూ లేక, జం, , అద్ద పు డ 

“వాడు అదురూ బెదురూ లేక అర అళాళ్యతము. 
రాతిలో ఆ అడివిలో నడచి, తాళ్ల, సం. ర్.శ11. 

పోతాడు.) వా; అద్దము చూచు 
~ 9 (య అదురుమనిషి ముకురవ్త్స, చేయు, 

ఛయస్సుడు, 'వేశ్వలకు కన్నెరికం వెళ్లే ఫ ఫీ ల 
అదేం గగనం ? ముందు. అద్దం చూపించడం. 

అ దేవి గొవ్చ, అదేమి ఘన అనేది ఒక ఆచారం. 

కార్యం ? “పుష్యనతత్రమునందు నీయనుంగు 
త్ర ప్రస సకం ఒకరోజులో చదవడం  గాదిలికూంతురు చూచు నదముకాలి 
అటేం గగనమా G39 

కఆదేం గగనం లెద్దూ. 

అదేం బంగారమా ? 

అంత విలువ కానిది అనుట, 

“వాడు ఆ పుస్త సకం చూచి యిస్తా 

నం జే యియ్య లేదు. అదేం బంగా 
రమా ర్ట 

అదే వదివేలు 

అంగమాాశ్రేం వాలు, అదే. 

గొప్ప, 
“చేరిక నిచ్చి పాదములం జేర్చం డే 

పదివేలు.” పాణి, 6.107, 

CRP 

“మూరు జూబు రాసే బాలు, అటే పది 
Ns ఇ) 

చేలు. రా నక్కల లేదు.?? వా, 

అదె వనిగా 

తేకదితు 

“ఫిరిగితి మెల్ల దేశము లడే పనిగా.) 

| 

| 
| 
| 
| 

క్రీడా. ఫు, 62, 

అద్దములా గ 

వరిశు భంగా, మినమినలాడు 

నట్లుగా, 

వాళ్ళ యిల్లు అద్దంలాగ ఊం.టుంది. 

షాలు పోనీ షొలు ఎత్తుకో వచ్చు. 93 

CRD 

'అద్దములోని ముడుపు 
"వటి దనుట, 

అద్దములో (వతిఫలించినడబ్బు 

తీసుకొనుటకు రాదు కదా, 

తె, జూ, 

అద్దములో నీడ కాసపడు 
"అలభ్యమునకై వేకారు, 

. గబుద్దులు తప్పు “నమిటికిం బోయిన 

నీళ్ల దీం గట్ట వెట్ట ని యద్దములోని స్డ 

కటు లాజపడం బ్ౌస సంగం దలోదరీ. 

జా, హారి, 5,157. 
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DP గ్గ “వాడేమి అథాయకడా? విధాయ 
అద్దు పద్దు ' కడా? వా డదేనముంెటీ చేమి%ి వా. అదుపు ఆజ, 

““ఆద్దూ పద్దూ శ వా కీమథ్య మి మితి. 
మోతీ పోతున్నాడు. 00 వొ, 

అదుముదు 
© © 

ముద్దు ముచ్చట, జం, 

“అద్దుమద్దు మోటీ యాందడది మగల 
డంచుం, గనాడిమాడి యాడ జూడ 
దలంచి.” రాధి. త ఆ. 

అదెకు తీప్పు 
(ఊఉ. 

అభ్రైకు ఇచ్చు. 
వాడు ఊన్న నాలుగు ఇళ్లూ అదైన 

తిప్పుతూ జీవిసున్నాడు. 09 

అద్భుతపడు 

ఆశ్చర్యవడు, 

“అళ్యము గొం చుడువీధి నేం నద్నుత 
పడి, 

నుదె క్రితము 
ఉక 

చాద_న్తము, 

“వాడి దంకా ఒటి అచె పతం? వా. 
డి గ 

అధవా 

ఒకవేళ. 
““వసుమలిా పై నధవా నన్ను బుట్లింప 

నూహా కలెనేని, 9 వరావూ, “' 156. 

“నివు వశే మంచిది, అధవా ఏకారణం 

వల్ల యినా నువ్వు రాలేక పోతే మా 
వా ణయినా తప్పకండా పంవీం-చు,?? 

హం 

ఈర, 

అధాయకుడా విధాయకుడా * 

వాడీకి చెప్పి ఏమి [వయో 

జనం? వా డిందులో చేయ 
గలది యేమి కలదు అనువట్ల 

ఉవ యోగించైే పలుకుబడి, 

హ్ 

జెమి. 2.29. | 

' అధికాచమానం 

_అధిక్కపసంగము చేయు 

అనవనరముగా జో క్వ ము 
కఠలిగించుకొని మాట్లాడు, 

అధిక[పసంగి 

| 

వాచాలుడు, 

చూ, అదన ప్రసంగి, 

అధికమాసమ 

సూర్యుడు ఒ కే రాశిలో 

ఉండగా రెండు చాండమాన 

మానము లారంభ మైతే 
తొలిది అధికమాసం. రెంటికీ 
ఒకేశేరు ఉంటుంది, 

అధికచె త్రము, నిజ చైత్రము 
ఇత్యాదులు, 

బహి స్ శమునకు వెళ్తుట 
వె దికుల వరిభావ. 

చూ, అల్పాచదమొానం, 

' అధివాసరము 

తద్దినానికి ముందునాటిరా తి 
ఉవవసించుట,. దీనినే అతి 

వాన మనీ వాడుకలో 
అంటారు, 

(రూపాం) అతివానము 

అధితి బోధాచరణ |ప్రచారణ 
ములు 

చదువుట, ఇతరులకు చెవ్వుట, 

ఆ (పకారం ఆచరించుట, 

వానిని అనునరించ మనీ యిత 
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| 

రులలో (వచారము చేయుట. | 

చదు వనగా ఇది అని మన, 

పూర్వుల అభ పాయం, 

అదాన్నం 
థి 
బది కో సాజిల్లాలలో వినిపించే 

రూపం, 

| చూ, అధ్వాన్నం, 

అధ్వాన్నం 

దిక్కు_మూలినది, పాడుది, 
“డించిపోవం దగవా యధ్యాన్న పుం 

బట్టునన్ .౧ హర, 8.36. 

ఈ అధ్యాన్నం అనేకరకాలు 

గా ఉపయోగిస్తారు, 
ఓర స్ట 

ఉంది”? 

“తండి వాలా కష్టపడి సంపాదించి 

పోయిన ఆ సీ నంతా వాడు నాలుగు 

రోజులలో అధ్యాన్నం చేసి పారే 

వాడుట) గ్ 

“ఎందుకు రా ఈ అధ్యాన్న పుబతుకు ౨” 

సకం చాలా అధ్యాన్నంగా 

' అనబటదు 

యె, 

అనంతశయనం 

పాటె. . 

అంతము లేనిశయనము కనుక, 

ఆఅనక్షరకుక్షి 

చదువు రాని మొద్దు, 

చూ. నిరకరకపమషి. 

అనగా అనగా 

“తెలుగునాట (వతి జానవద 

కథా అనగా. అనగా అన్న 

వలుకుబడితో పారంభం 

కావడం అలవాటు, 

అనగా అనగా ఒక ఉరు, 

అనగా అనగా ఒకరాజు 

అన్నట్లు, 

66టనం-గా ననగా నొకపుర 

మొనరుం జం ద్రవతి యనంగ 

శుక, 1.171. 

అనగి పెనగి 

అన్యోన్యముగా-కలసి మెలసి, 

“ఆరమరలు లేనికూరిమి ననంగిపెనంగిలి 

పారి. 1.94. 

అనగిపెనగి యుండు 

స్నేహముగా కలసిమెలసి 

యుండు, 

అనగ్నిదగ్గుడు 

నివ్వు పెట్టినా "కాలసివాడు, 

అనధ్యయనం 

చదువగూడని రోజు, 

చతు ర్లశి, పూర్ణమ లేక 

అమావాస్య, [వతివత్తులలో 

వేదాధ్యయనం చేయరా దని 

వాాన్తం, అ ప్ర మి కూడా 

వీనిలో చేర్చుట. కలదు, 

(రూపాం) అనధ్యాయం. 

చా, శిహ్టాన ధ్యాయం., 

య 
1. ఏమో అన లేము, 

“ఆఅనబటదు లోకములోన నిటి వేసవి 
6 (ప) 

గలే ల కమా. 6.185. 

2, ఇలా అని చెప్ప వీలులేదు, 
“అమో! మానంసారం ఇటా అనబట 

' తి య అ 

దమ్మా [90 CM 
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అనబటు సందర్భంలో ఉవయోగించే 
రు . 

అనుటకు తగు, అఆనవలనసి వలుకుబడి. 

వచ్చు. రాయలనీవులతో వాడు. 

కలో ఉంది, 

కకఇ్షట్లా అని అనబటదు వాడి సంగతి) 

“ఇట్లా చేస్తా వుం ఏదో గట్టిగా అన 

బట్టుతుంది.? 

అనరాదు గాక 

అనగూడదు గానీ, 
“అనరాదు గాక నాయింటన కా దిటు 

వంటి చెలువ నాకంబున( గలు నెం? 

కళా, 5.117. 

“ఆఅనగభాడదు గానీ వా డంత నీచుడు 

మరొకడు ఉఊందడు.ి 

6ళనారొడుకు కనక 

వాడు మంచి దిట మెనపండితుడు.) 
(ca) (on 

Ch 

CR 

"లె, 

అనలు కొనలు పాటు 

ఫ్రీ సాగు, వృది చెందు, 

అనరాదు గానీ, 

' “ఆనవలసీ యంటి నిన్నుం, గను 

గొనుెటీ బాలు బడలికలు కను 

. పీంచెన్ టి శుక. 2 ఆ, 5259, 

అనాగతవిధాత 

రాబోవు కీడును ముంచే 

(గ్రహించి దానికై. జాగ త్త 

వడువాడు, 

వంచతం[త్రంలోని మూడు 

చేవలకథ వై వచ్చినవలుకు 

బడి, భారతంలోనూ ఉన్నది. 

అనా(భఘాత పుష్పము 
వానన మూాడనిపూను, అనను 

భూతపూర్వము., 

పాండు. 5.186. 

_ అనిగొను 

యుద్ధము చేయు, 
యు 

తీ  ఎరోటవ్వుడము ననలు' 

వేస్తూ ఇరగడం దాగరా 

వచ్చినవలుకుబడి. 
కం 

“ఆనలుం గొనలుం బాజుచు మనమున 

నా కోర్క_తీం7 మగువకు మిగులన్ ,’’ 

కళా. 6.212. 

““కుకిలాలక కూరి యనలు6గొనలుం 

బారన్ ౧) సారం. 68.144. 

“అమరం లతికలు...గుము రె, యెల 

దోంట యనలు గొనలుం వాకా) 

విప. 2.24, 

చూ. తీగసాగు. 

ఆఅనవలసి యంటి 

మాటసామెతగా చె ప్పీతి నే 
| 

రోూమున, 1.221, 

అనిచి పుచ్చు 

వసిమిోద పంపు. 

“నన్నుం దగవుగ భూవిభుకడ కనిచి 

పుచ్చు?  భాస్క. అర. 2.176, 
అనియు ననక మునుపే 

వెంటనే అనుట, 

నోటిమాట నోటిలో ఉండ 

గానే అనీ అనక ముందే, 

వచ్చీ రాక ముంచే, చేదీ 

చేయక ముంచే, చెప్పీ చెప్పక 

ముందే-9ఇలాంటివి ఇక్కు_లు, 

“ఆని యనియు ననక మునుపే 

కాసీ మ మా కాదు అన్న | యనఘా 1...” శుక, 2 ఆ. 165. ప 
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అస్ కొనా తెలియ లేదు 

మొదలూ, తుది తెలియ లేదు, 

అల్లుటలో తొలుత ఆరం. 

రోజురోజుకూ నీరసించి పోతున్నాడు. 
' అనుమానం (పాణసంకటం.? వొ, 

చూ. అనుమానం “పెనుభూతం, 

అనుమానపు పీనుగ 
యో ట్ 5 అని భించేటవహ్వడు అని వస్తారు, 

అలాగ ఆఖరున ఉన్నది కొన, 

అవి రెండూ తెలియుట అనగా 

అందలి వివర మంతా తెలి 

యుట -తుదీ మొదలూ 

రూడా, 

“ఇందులో 

"లేదు. 

అనీ మొనా తెలియదు 

కూన. 

ఇందులో మొదలేవో తుది. 
టం . ఆరాలు పడుతుంది” 

ఏవో తెలియదు, అంక దాని, 

తత త్రం “వాలియ దనుట, జం. 

“అనీ మొనా ెలిస్తే గానీ ఏ ముడీ 
విప్ప లేము.” 

అనుకణకన్ 

(oY 

“ఊర్వీతల మ(దువయ న పాతం 

బనుక ణ (6కి) కువోొ. 

అనుకుంటూ ఉండగా 

CRE 

ఆ (వస్తావమే జరుగుతుండగా, శస లి 

అసికొనా తెలియడం 

వట్టి అనుమానపు మనివీ. అని 

సనిందగా అనుటలో. ఉపయో 

గించేవలుకుబడి, 

“వాడింట్లో ఎక్కడ దిగనిసాడు లా, 

ఒట్టి అనుమా నపీ ప్పెనుగ లి) వొ 

అనుమానపు మనిషి 

అడుగడుగునా సంచేహో లుండే 

మనిష్, 

“వాడు చాలా అనుమానం మనిషి, 

ఏది నిశ్చృయించుకోవా లన్నా సంవత్స 

వొ, 

- చూ, అనువొానపుపీనుగ, 

. అనుము, మినుము అనకుండు 

21k. 

, వాడు 

ఏమో అనకండు, మానము 

వహించు, 

“ఆఅనుము మినుము ననక చాటున 

గూర్చుం డె నక్కు_టకట 1 

గుంటూ. పూ. పు, 8]. 

నే నెంత నెత్తి పగలగొట్టుకంటున్నా 

ఆనుమూ మినుమూ అనకుండా 

చెల్ల ంకొ ట్లిన రాయిలా ఉంజు నే నేం 

““అనుకుంటూండ-గాెనే వచ్చావు. నూరేం 

డాయుస్సు.? షొ, 

అనుమానం పెనుభూతం 

అనుమానం చెడ్డది, 

చూ. అనుమానం “పాణసంకటం. 

అనుమానం (పాణసంకటం 

అనుమానం చెడ్డది. 

CK 

అనువు గానిచోట అధికుల మన 

ఠాదు 

కూడని చోట వున గొవ్బ 

“ఇల్లూ దొడ్డీ ఆంతా వాడిది. సంపా 

దించి తెచ్చి చేసున్న వాడు వాడు. మనం 

ఎవరం ఏ మనడానికీ? వాడి (పవ ర్రన 

“వాని . కేదో అనుమానం. పట్టుకొంది, | బాగా లేకపోతే అది చేశేమాట, మన 
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మే మనగలం 2? ఆనువు గానిచోట అధి 
' 

| 

' 

కోల మనరాదు అని నోరునూనుకొని . 

కూచోవలినీ ౦ డే.’ 

అనువు దప్పు 

పస చెడు. 

“అనువు దప్పిరి నొచ్చి రలనీ రాపడ 

నొంది రదవద తెరి వీకాకపడిరి.”) 

హరవి. 8.10. 

అనువుప అచు 

అమరు. 

“ఆఅుత రు[దాతమాలిక అనువు 

పజచి.)) కాళీ. 1. 95... 

శివ, 5.12. 

అనువొందు 

ఏర్పడు. 

““మనుజాధిపదనుజాధిపు లనువొందిరి 

రావమురావణాకారములకొఎఏి 

శకుంతలా, 8.]85. 

అనుష్టానము తీర్చు 

నంధ్యావందనాదులు నిర్వ 

_ర్టించు, 

స్నానంబు సేసి నిజక, ర్మానుస్టానంబు 

దీర్చి.) కా. మా. 119, 

అన్క-ను కగు 

జక 

. “వాడికి ఆన్నచొర వే కానీ అతుర 

చొరవ లేదు, ఏంలాభం 12 

+ 

అన్నచొర వ 

తినుటలో (పావిణ్యము, 

బె, 

అన్న చొజవే గాని అక్షర 

చెజవ లేదు 

విద్యాగంధం లేనివా డనుట, 

. “వాడికి అన్నచొజవే గాని అమర 
_చొజ్లవ లేదు 

/ 

| 

సా. 

అన్నట్టు 

వాక్యొవస్కా-రకము, 

అన్న తర్వాత 

అయినమవ్రడు. .. 

_“మెగు డన్నతర్వాత ఆమా (త్రం 
దండించకండా ఉంటాడా? వ్యా 

“ఉద్యోగ మన్నత ర్వాత ఏవో కొన్ని 
t 
1 

| నిర్బంధాలు లేవ౦ డా ఎట్లా 

'ఉంటాయి*ి. వా, 

అన్నదమ్ము లగు 

నమాన మగు, 

“కేంటీ మాపున గిటకొన్న సన్నగ 

' దంగ టేవల కన్న దమ్ము లగుచు.”” 

మెత్త మెత్త నగు, |దవీభూతమగు, . 

““ఆరుణకరోత్క_ రాభివాలతి నన్క_ను 

కయ్యెడు సొం (దచం (దికాంతరమున .? 

ఊఉ. హరి. 1.151. 

అన్నన్న 

ఆశ్చర్యార్థకము.. 

నికీ యిది వాడుక లో 

కవూ, 8.182. నున్నది, 

అన్నగబణ  “కొన్నంగడిలోపలసే యన్న న్నా! 

అన గారు ' మాటువేర మగునే చెలియా 1”) 

క 2m రాధి. క ఆ 22 ప. 

తమి, ““అన్నగళ్ లీ క కు 

“అన్నగళు మాట... |  వీల్లలకు తొలిసారిగా అన్నము 

మన్నారు. వు. 4 |  పెట్టుటకై చేయు నంస్కా 
గ్ 
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రము, వంచదశ కర్ష్శలలా 

ఒకటి. 

“ఈ నెలలో చిన్న వాడికి అన్న పాశం 

వేయాలి.) 

అన్నము సళ్లు చెలు 
గా గా 

బుణము తిరిపోవు, చనిపోవు, 
“ఆన్నము సళ్లు చెల్లిపోయాయి, వాడు 

పోయాడు. ఎవరిని అని ఏమి (పయో 

జనం ల) 

అన్నము పువ్వులవలె నున్నది 

ముద్ద కాకుండా ఏిడివిడిగా 

కనుల వండునుగా ఉన్న 

దనుట. 

“నివ్వరి బియ్యంబునC బువ్వులవలె నుండ 

తండి వార్చిన యుపహార భాండంబులు,? 

కా, మా. ౩.86. 

అన్నమూ లేదు _సు న్న మూ 

లేదు 

ఏమి లే దనుట. 

విరననగా అనుమాట, 

“ఈ వేళప్పుడు ఏం ఆ న్నమ య్యా ॥ 

ఆన్నమూ "లేదు సున్నమూ లేదు. పోటి) 

వో, 

అన్నమో రామచం(దా యను 

ఆకలితో అలాడు., 
C౧ 

కకశ్రాగ్రి ద (ల న్ట్ంబు తట్టుముట్టాడ, అన్నమో 

రామచం౦( దా యనుచు... ..,. 59 

బొ 

Ch 

జం, 

అన్నశాంతి 

వ దైనా దోషం ఉంటే 

తచ్చాంతికై అన్నదానం 

చేయుట, 
॥ 
| 
| 
i ! 

“అన్న శాంతి చే సే ఈ దోషం పరిహార 

మవుతుంది.’ వా, 

అన్నసంస్కారము 

వంట, 

““యాయామారమునకె కావింతు నన్న 

సంస్కా_రరిబు”? పాండు. 4, ]5రీ. 
అన్నసూ క్షం 

అన్నం వర్మ బహ్మూన్వరూవం 

అంటూ అన్నాన్ని స్తుతించే 

వైదికసూ కం, 

అన్నసూ రక్రం పఠించు 

అకలి నాను, 

క6ప్రాడ్తు అన్ననూ క్తం పఠిన్తూ కూర్చు 

న్నాడు” వా, 

అన్నానా ఆడానా ? 

ఏమి తిట్ట 'లేదనుట, జం, 

“సే నేమి అన్నా నా? ఆడానా? మూతి 

ముడుచుకొని మూల కూర్చోవలనీనంత 

పనేముండే నా తలీ 1 

అన్నానికి లేదు 

దరిదుడు. 

“వాడికి తినబో తే అన్నానికి లేదు, 

అయినా జంభం చూసే యింత పొడుగు 

వుంది.’ వా, 

అన్ని దొంతులును చెప్పగ 

నేటికి 
అన్నీ వరునగా చెవ్వు కొందుకు! 
దొంతులు వెర్చినట్టు వరునగా 

అన్నిటిస్ వరునబెట్టి ఎందుక 

చెప్పవలెను అని భావార్థం, 

దొంతులు (క్రమంగా చెద్ద ది 

కంద, దానికంటె చిన్నది 

బో, 
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వైన ఇలా కమానుసారం . “* 

పేరుస్తారు, 

“పరము తపం బడంచి వటి పార్వతి 

యం దనుర కం జేయ మొ, యిరువు 

రకం గుమూరుం డుదయించిన మాపగం 
దీరు వంచు నచ్చెరువుగ నన్నివొంతు 

లును జెప్ప నటికి” కమా. 4.50, 

అన్నినయట్ల 
aa 

నోటికి నచ్చినట్లు - అందిన 

అశకెలా. 
C౧౮౧ 

“అన్ని నయట యమ్మని సురాధిపులం 

జెడనాడుచున్న నీయున్నతికం టె.) 
కోమా. 2.28. 

అన్ని యున్న విస్తరి 

నిండుకుండ లాంటి వలుకుబడి. 

అన్నీ వడ్డించిన విస్తరి యెగిరి 

పడదు, అందు మె వచ్చిన 
రా 

పదబంధం. 

“ఆయన అన్నీ ఉన్న వి సరి. ఏమాత్రం 

తొణకసండా తూచి మాట్లాడ తాడు,” 

లె 

అన్నీ అతుకు లే 

ఒకటీ పూర్తిగ, చాలి 

నంతగా లే దనుట, 

“పాద్దున్ను ంచీ లేనివి వెతు కో. వ 

డానికే సరిపోతుంది. ఆన్నీ ఆతుకు లే 

నాయె వా, 

అన్ను కొను 

మద మెత్తు, 
శాకీ, 2.150. 

అన్ను కొలుపు 

(వోత్పహించు. 

..ఒక కొందు దాల్మ రప్పటి 

కలుషపథ ప్రవర్త రనమె కర్మ ఫు ఫువాసన 

లన్ను గొల్పంగన్ ౨ కళా, 2.108. 

అలి అన్నుపట్టు 

గర్వించు. 

. “అదన నన్నపఫు నామేన నన్ను ప్మళ్టను, 03 

తాళ్ళ, సం, 10. 258, 

అన్నె కాడు 

అన్యాయస్థుడు. 
“ఆ న్నెశాండై వాడు నావల "పిల నారు 

దూటు చేసే. శేశ్రయ్య. 

అన్నెము పున్నెము తెలియని 
అమాయక మయిన; పుణ్యం 

పావం తెలియని అనుట, 

“అన్నెమూ ఫున్నెమూ మనక తెలీదు. 
ఆ భగవంతుడి కెరుక) వా. 

66 డ్రి పిలక ఆన్నెం పున్నెం తెలియదు, 

దాన్ని యేడిపిసా వెందుకు రా” వా, 

అన్యథా భావించు 
అభోభాక అ 

“నే నేదో అన్నా నని అన్యథా భావిం 
చకండి.ి వొ, 

అన్యథా శరణం నాస్తి 

బక గత్యంతరం చేదు అనుట, 

అన్యధా శరణం నాస్తి త్య 

మేవ శరణం మమ-._.అను 

శ్లోకంలోని భాగం, 

. అన్యథా శరణం బొండు లేదు 
చేజే దిక్కు. లేదు. 
సంస్కృత వాక్యం - అన్యథా 

| శరణం నాస్థి- కూడా శిష్ట 
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వ్యవహారంలో పలుకుబడి అపనమ్మిక 

అయి పోయినది. 

పండితా. (పథ. దీమా. పుట 102. 

అన్యాయ మింత గలది 

వంత అన్యాయం ఎక్కు. డెనా. 

ఉందా! ఏ చెనా అత్యా అవనయించు 

అనుమానము, న మ్మ కము 

"లేమి, 

కకన్రా ముుకచో నుండ నపనమ్మిక 

యొకచోట నుండు.) 

హారిళ్చ, 5,816, 

ఆపు, తొలగించు, చాలించు. 

“అతనితో సలాపంబుల నపనయిం చి) 
' ౧ 

హితం జరిగినవ్వుడు అను. 

మాట, 

“స్ వింత అన్యాయ మింత ౫లచె.? 

కకా, 5.18. 

అప ఉపస్సృశ్య 

నేతులు కడుగుకొని అనే 

అర్ధంలో నేటికీ  ఉవయో. 

గీసారు, 

చె దిక పరిభాష, 

(6 వ్యవహారం ఇంక లాభం లే దని 

అపడ పస్పృళ్య అనుకొని వచ్చేశాను.) 

వొ, 

అపదూయజు 

అపవాదు, 

అపథ్యం చేయు 

రోగి తినగూడని వస్తువులు 

లను, 

వాడు అపథ్నుం_ చేశాడు, 

మరీ తిరగ బెట్టింది. 

అపనమ్మకప్ప మనిషి 

నమ్మ రానివా డనుట, 

వోగం 

వాడు వాలా అపనమ్మకఫపు మనిషి. ' 
చేసా నని ఒకవేళ వాడు మాట. 
చెప్పినా మనం నమ్ముకొని కూర్చోవ 
జ్ఞానికి వీలు లేదు, వా, | వేశాడు,” 

ఫీమ, 4.80, 

అపనింద 

అప నాదు, 

“వాడు అఆనాయయం గా నా మీద అప 

నింద వేని పోయాడు.) వొ, 

చూ. అపవాదు. 

అపనింద పాలుసేయు 

అవవాదు వేయు. 

“వాడికి ఏ పాపం తెలీదు, అన్యా 

యంగా వాళ్డి అపనిందపాలు వేశారు 

' నో 

అపనింద మోపు 

చూ. అపనింద వేయు, 

అపనింద వేయు 
అవవాదు మోపు. 

“ఏ పాపమూ యొజుగని ఆ అమాయి 

మీద అపనింద వేని ఏమి చావుకం 
టావు రా ఖో? వా. 

చూ. అపనింద మోపు, 

అప నెపము 

అవసింద , 

“ఆటం బోయినంతలో నపనెపమాను.ఎి 

ద్వి. సారంగ. 1 భా, 887 

“వాడు నామోద ఉట్టినే ఆపచనెపం 

వా, 
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అవపాడి | 

అన్యాయము, 

“ఆఅవనిపతులు పలువు రప పాడి 
నొక్కా_నిం, దన్ను ౬ బొదివికొనినం దరల 

వది మౌార్క_ 0, 8.118, 

అప పథ 

(పవాదము. నిజముకాదన్న 

సూచన ఇందులో ఆన్న ది, 

“వాడు చాలా గర్విపి అని ఒక అప 
(పథ యేర్పడింది. హాడితో నాలుగు 

మాటలు మాట్లాడితే అది వట్లిఅప ప్రభ 
ఆని యిై -కెలిసీ పోతుంది,’ వా, 

అపభ్రంశపుమనిషి 

వ్మకపు మనిష్. 

“వాడు వట్టి అపభ్రంళవు మనిషి 
హె, 

చూ, అపసవ్యపు మనిషి, 

అపరం 

ఉ_త్తర్మకియలను చేయించే 

కల్పం, 

“వాడు అపరం చెప్పుకొన్నాడు ఆయన 

దగు. వొ, 

ను అపరం చేయించను. పి ఊరి 

నుంచీ మో రెవరి నెనా వీలుచుకో 

వలనీం చే.” CRE? 

చూ, అపర | క్రియలు, 

ఆఅపర్న్మ క్రియలు 

G త్రర| కీయలు, 
Me) 

ళర్య్రాం నాన్న అపర క్రియలకు మా మేన 

మామే రాలేదు. ఇంక తక్కిన చారి 
మాట ఎందుకు” వొ, 

చూ. అపరం, 

అపర బృహస్పతి 

వాలా తెలివితేటలు గలవాడు, 

వది వ్యంగ నంలో ఎక్కువగా 

వినబడుతుంది, 
“వాడు అపరబ్బృవా స్పతి కదా! వాళి 

వెళ్లి అడగండి. న న్నడిగి ఏం (పయో 

జనంళి?? వా, 

చూ, అపరవా-చ స్పతి, 

' అపరవాచస్పతి 
చూ, అపరబృ్బహ స్పతి, 

ఆఅపరాతిరి 

అర రాతి, 

“వాడు అప రాతిరి వేళ వచ్చి నన్ను 

నిద లేపాడు, ఇంతకూ సంగ తేమయ్యా 

అం కే వడగింజలో బియ్య పుగింజ) వా, 

అపరాధము చెల్లి ంచు 

జరినూానా కట్టు, 

“అపరాధం చెల్లి ంచితే శానీ వాడు 

విడుదల అయ్యే సావకాళ ౦ కనబడదు.) 

Gh 

అపరాధము వేయు 
జరిమాసా వేయు, 

దకీణాంధంలో నేటికీ వాడు 
కలో ఉంది, 

“వాడికి యాభితాపాయలు ఆపరాధం 

చేశారు.” 

అపవర్గము 

మాశీము, 

అపవాదం ట్) 

చెడ్డ 

“ఏమో యక పోయినా ఊ వుణ్యా 

నికే నామోద అపవాదు వచ్చి పడింది) 

వౌ, 

CM 

అవశకునపు పక్షి 

ఎవ్వుశూ అశుభం వల్కేవాడు, 
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“శుభమా అని వడుతుంకే ఈ అపశక ' 
నఫు పకి ఎదురయ్యా డే! ఏవెధవ మాట 
అంటాడో, 39 

అపశబ్దపుకూతలు 

అశుభ సూచక మెనమాటలు, 
వాడు నో 3 తీతే అపళబ్దపుహతలే, 
శుభం పలకరా పెండ్లి కొడకా అం ఆకే 
పందిటి నిండా ముండమోఫులే 
అంటాడు) 

కాకు. 

అపళ బ్రభయం 

చార్యసన్నిధౌ 

వాడి వన్నీ అవశభాలే అనే 
అర్థ ౦లో వ్యంగ్యంగా ఉవయోా 

గిరీ పలుకుబడి. 

తా తానా ర్యు ల 

వచ్చిన దని (వతి, 
“అపళు భయంనా స్రీ అప్పళావార్య 
సన్ని ధో, అనావార్. భయం నానీ 
తిషస్టన్నూూత స్య సన్ని ధాం) 

అపసవ్యపు కూతలు 
“వాడి వన్నీ అపసవ్యపు కూతలే.)) వా, 

చూ. అహోబ్బపుహతలు, 

అపసవ్యపు మనిషి 

న ర నమనిష్. కా దనుట, 

“వాడు వట్టి అప పసవ్యపు మనిషి. అన్నీ 
లోక విరుద్ధంగా నే చేసాడు, 09 

అపస స్వర్ం 

వేదోచ్చారణలో ఉదా తాను . 
దాత్త సరిత నరాలను ' 

తవ్వగా నుచ్చరించుట, 

“వాడు పంచదశకర లూ చేయిస్తాడు. 
కానీ అడుగడుగునా అప పస్వరాలే 3) 

=) 
oo) 
షా 

కథ 

షె 

CM 

వా, 

70 

— i ‘(a అమ్మాయిది చాలా 

అవ.అపో 

అవన్మార మెతు 
అలాటి 

వచ్చి యెత్తు, 

శారీ, 2,188, 

| అపా(తదానం 

అనరు డికి చాన మిచ్చుట, 
రా 

“అపాత్రదానం పుణ్య హేతువు "కాజా 
అదు. నొ, 

(| అపార్థం చేనుకొను 
అపోహా వడు అనేఆర్థ ౦లో 

నటి వ్యవ హారం. 

“వాడు నన్ను అపారం చేనుకొన్నాడు, 

న -నేపాపం యెజగఘ్. 09 వొ, 

నాభి అవోపహా పడె ననుట, 
అ 

అప్పురూవము 

అమూల్యము, అరుదు, 

“ర్మ కావ్యం 

' ఆంది)? 
| 

చాలా అప్రతూపంగా 

మైనపుట్టుబడి.” 

“ఆ అమ్మాయిని వాళు వాలా ఆప్ప 
రూపంగా చూచుకంటారు. 59 

“ఈమధ్య నుంచినెయ్యే యీ వూళ్లో 
అపురూప మయిపోయింది,? 

అపేక్ష చేయు 

కోర, 

 గరాగంబు నొడిచి ము క్రి (శ్రీ గౌరవ 
ముల కపపేక్ష వేయు మునులకున్ల్ , 00 

విప, 2.80. 

ఖా 

' అపోహము పుచ్చు 
పాడు చేయు, 

| ోలోలద్భగుచు అపోవహాము పుచ్చియు 

_భోగవృద్ధి నిష్ఫాలముగం జేసీయున్ .)’ 

కమా, సం, 7, 41, i 
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అప్పగింతపాటలు చేవాలయాదులలో వసా 

నూతనవధువును అ త్తవా, దాన్ని భక్తులు అప్పన పెట్ట 

రింటికి  వంపునవమూడు పాడే మంటారు, దీనిమోద మరింత 

వొటలు, సాగి, అప్పనము-ఊరక వచ్చి 

అప్పగింత పెట్టు నది అన్న అర్థాలలో కొన్ని 

1. నూతనవధువును అ త్త (పాంతాలలో ' “ఇదేమి అప్ప 

వారి కప్పగించు, నంగా వచ్చిందా” అని వాడు 

2, చిన్న పిల్ల లను నురొకరికి కలో వినబడుతుంది. 

అవగించు, లదే అర్థంలో “ఉద్దరకు 

< ఎ వచ్చిందా”. అసి రాయల 

అప్పగింతలు 

ఓ. నూతేన వధువును అత్తవా ౮. గణనాథున కీవచ్చు. గదా 

' యవి యిని 

2, ఇంటి యజమాని చసి, 

పోతూ చిన్న పిల్ల లను మరొ. nD 
య అప్పన పంపు 

రింటి కంపుట, 

కరికి అప్పగించుట, 

అప్పటి కప్పటికి 

66. తప్ప కతం డమరమానియ, యప్పటి 
కప్పటికి వచ్చు యదుపతికడకున్ .౨' 

కళా, 1.172. 

““అప్పటప్పట వాడు మౌ యింటికి 

రావడం కద్దు.” 

అప్పడములుగా నమలు 
అవలీలగా నమలు, 

వె, 

నారా, రుక్మి ణీకల్యాణము, 

అప్పనగొను 

మెవా రాదర పూర్వక ముగా 

నిచ్చు దానిని 

అవ్పన పట్టు అన్నది పవ 

పరిభాహషగా వినబడుతుంది. 

స్వీకరించు, 

| 

వీవులో అంటారు, 

కోవుటి కొమిచి వాని 

యప్పనం గొనుచుక ౨) 
కుక. 2 ఆ, 216 ప 

"కానుక లిచ్చు. 

“వలసలు పోవు వారుం దగు వస్తువు 
లప్పన పంపువారుం గే, వలవినయంబుతో 

గొలుచు వారును చెరి.” కళా, 8.45. 

అపృ్పప్ప 

అశ్చ ర్యార్థక ము, 

“ఆప్పప్ప భవర్సర భావవిభవాఢ్యత. 00 

సారం, 1.81, 

అప్పృలప్ప లను 

పిల్ల లను దగ్గరకు వీలుచుట 

లోని అనుకరణము, 

6 బ్రస్పలప్ప లనినంత గద్దించే యళోద 

మేను కాంగలించుశికువు. ఫ్ర 

తాళ్ళ, సం, ఉం], 

అప్పృవిందులయాట 

ఒక బాల! కీడ, 

పండితా. (పథ, పురా, పుట 460, 



అవ్చ___అల్పీ 72 అప్పు... అవ్వు 

అప్పసంలో పెల్ల వేసినట్లు అవ్వు చేసి వప్పుకూడు తిను 
బురదకాలువలో మట్టివళ్ళ 

వః సినట్లు, 

చెడ్డవాని నోటికి పోయి లెట్లు 

తెచ్చుకొనే సందర్భం లో 

ఉవయోగించే వలుకుబడి, 

అప్పా! 

ఆశ్చ ర్యార్ధకము. 

“అప్పా యహస్వురీం జెప్ప నెప్పుదురు 

రూపాజీవికారత్న ముల్. 00 

రా. వి. 1.55. 

అప్పాట 
ఆవిధంగా - ఆనమయంలో, 

అవాట్న 

రాయలనీవులో వినబడుతుంది. 
“పాక దశ బొందు చెప్పు డప్పాటం 
గాని.) ఫీమ. 8.72 

అప్పా నాయనా అను 

_' ఎదుటివానిని గారవముతో 
చూచు, 

“ఎవరువచ్చినా అప్పా నాయనా అని 

ఎంతో ఆదరిసాడతను.ి సా CR 

అప్పీలు లేదు 

తిరుగు లేదు, 

బది కోర్టువ్యవహారాలద్యారా 

వచ్చినపలుకుబడి, 

అపీ లున్న దనగా చా సి్పె 

తిరిగి విచారించి తప్పో బ్యా 

నిర్ణ యించే అధికారం వువొ 

కర కుంటుం దనుట, అది 

లేదంటే వాడిచే తుదిమాట, 

గవాడిమాట కిక అప్పీలు లేదు,” వా, 
సాం 

అనే రూవంలో | 

' 

| 
| 

| 
| 
| 

| 

| 

ఏవిధంగా చేసి అయినా నుఖ 

మనుభ వించు, 

తగనివని చేసి భోగ 

పించు, 

పవూకూడు భోగసూచకము, 

“వాడి ేం€ ఎప్పుడూ సుఖమే. అప్పు 

మనుభ 

. చేసీ పప్పుకూడు తినేరకం.? వా, 

' అవుపుటు | లెద 
అవ్వు దొరకు. 

“ఆ ఊళ్లో గింజాకొ న్నా అప్పు పుట్టదు.) 

॥ యె, 

దీనినే వరవతిక లు అనే 

అర్థంలో కూడా ఉవాోా 

గ నారు, 

“వాడికి ఎక్కడా దమ్మిడీ అప్పు 

ప్రుటదు.”! వా, 
పకి 

అనగా వరవతి లేనివా డనుట, 

అప్పు పెట్టు 

అప్పిచ్చు,. 

“నాలుగు రూపాయలు. అప్పు పెట 
వేయ్. తర్వాత ఇస్తాను. . 

అప్పులగంప 

అవ్యలనుయము, 

భ(దగిరి, 71, 

అప్ఫులపఫా లగు 

బుణ్మగ స్తు డగు, 

“బంద అప్ప్వులపా లగు  మెబుంగల 

బడదు.” (శవ. 260. 

అవ్వల ముంచు 

అవ్యలపాలు చేయు, 

యామున, 4,42, 
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అప్పులలో మునుగు 

అవల పాలగు, (వా. 

“వాడు అప్పులలో మునిగి పోయాడు.” 

అపాలు పటు ప్పులు పుట్ట 

అవ్వు దొరకు, 

“అప్పులు పుట్టక పరపతి తప్పి. 
రుక్మాం. 4.110. 

అప్పులు పొడుచు 

అవ్వలు చేయు, 

“పాందుంబటుల నప్పులు పొడిచి 

పొడీ-చిఎ) పాండు. లి.1రి. 

అప్పుసప్పులు 

అవ్వలు, జం, 

“ఆఅప్పుసప్పులు దీసి యడిగిన నియ్యక 

బహుబుణంబుల పాలు పజెను ఏండు.లి 

సానం. 2.106. 

చూ. అవ్పూ 'నప్పూ, 

అప్పూ సప్పూ 
అవు, జం, 

“అప్పో సప్పో వేసె నా పిల్ల కు ఏర 

“సటాలి ఎ) వా, 
ర 

చూ. అపూ'ససప్పులు, 

ఆ_ప్రసుత్మవసంగం 
అన్ 

అనందర్భ మెనమాట, 
(on 

“అ(ప్రసుత పసం గం వాలు, కట్టి 

పెట్టు. | వొ, 

అబదం వా సుబదం వా కుంతీ 
ధి ధ 
పుత్రో వినాయక 8 

అదంతా అబద్దం అనేటవ్వడు 

ఉవయోగంచే వలుకుబడి, 

సిజవెళా అబద్దమా కుంతి 

కొడుకు వినాయకుడు అరాకీ 

ఆంతా అబద్ధమే కదా, ' 

' నీ యిష౦ వచ్చినమాట అడుగు, వాడు 
' వెంటన్ ఆరం చెప్పి పాశేసా డు. 

| 

| 

| 

అంతే. అబద వా సుబదం వా కుంతీ 

పుతో వినీీయకః.) 

అబదాలకోరు 
ళ్ 

అబ దీకుడు. 

“వాడు గోటి అబదాలకోరు. వాణీ 
లు ధి ణ 

నమ్మ డానికి వీలు లేదులి 

Ch 

CR 

అలు అబద్దాల పుట్ట 

వా డాడేవ న్నీ అబచా వే 
డు 

అనుట, 

చూ, రోసాల పుట్ల, 

అబ్బ గంటు 

బ్రది సీసాత్తు "కాదు అని ట్రిగా 

అనవలసినవ్వుడు ఈ వయో 

గించేమాట, 

66గ చే నీ అబ్బగంటా క మమ్మల్ను ఎవ 

రిని ఇక్కడికి రావ ద్తంటావుం” 

అబ్బగాడుగ పోవు 
దిక్కులు వట్టి వోవు, 

6ళమయుని-గాల 6 దన్ని చనుగతి. 

ఘనజఘనం బాసి యబ్బగాడుగ. 

బోయొన్ ౨ పంచ, (వేం 4.169. 

అబ్బగించు 

ఓర్పు, సిలువ గలుగు, 

“మహా ప్రభం జనహతికి. గుంజర 

కుమా, 1281, 

నావ 

ఘట లబ్బగింపకలి” 

అబ్బగింపక 

నహింవక, తాళ లేక, 
అత్రిఖీషణ శా'సను లెన గణాధీ 
శ్వరుల కవిదల కబ్బగింపక ౨౫ 

కోమౌ, 2,69, 

“వాని పటుదండముల కమరానీకము ' 

లబ్బగింపక,,”’ కుమా, 45, 
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అబ్బబ్బ 
భరింవ రాసి దనువట్ల అనే. 

ఉవస్కా_రకం, 

అబ్బబ్బ ! ఓ ఏమి అలరి చేస్తున్నారా. 

వౌ, 

అబ్బురమా ? 

అరుదు కా దనుట, 

“ఆఅ దేమి ఆబ్బరమా? ఎవడు పడితే 
వాడే వేసాడు) వా, 

చూ. అచేం గగనమా ద్ధి 

అ(బహ్మణ్యము 

ఏ దైనా అనాహూతం జరిగి 

నవ్రూడు అనుమా ట, 

సంస్కృత నాటకా ల్లో 

తరచూ ద్విరుక్త మె వినబడు ' 

తుంది, 

“అ|బవ్మాణ్యము ! లోన వెచుకొనె. 

నన్యాయంబునకా మత్సుతక ౨’ 

ఆము, 7.44. 

అభయము 
శరణు; నన్ను రశీంచు 

మంటూ ఒకరిని శరణు 

వొచ్చే వారు అనేమాట, 

అభయ మివ్వు డని భావం, 

“అభయ మభయ మయ్య అంబికా 
నాథ ల 

పండితా, (ప్రథ, వాద. పుట, 68]. 
అభయదానం బిచ్చు 

రక్నీంతు నని మాట యిచ్చు, 
“సాధ్యసంబున జనుల్ శరణంబు 
'వేండిన, నభయదానం బిచ్చున ట్టి 
వారు,’ రుక్మాం, 2; ర 

అభ__అభో 
| 

 అభయహ స్ట మిచ్చు 

భయము లేదని థై ర్య 
| మిచ్చు, 

“కంపము నొంద నోడకం డని తిమి 

' రంబు తా నభయవా సము లిచ్చె 

| ననంగం)? పారి. 2.86, 

' అభాండము వేయు 
అవవాదు వేయు, 

| కపాపం! ఆలాంటి అమ్మాయిమోద 

| అభాండాలు వేసీ వాళ్ళ కాపురం 

' తీశాడు.) వా, 

' అభినవించు 

కొ తదనము లొల్కు-, 

' వెలయ రసంబులం దభినవించె 
రసంబులు... కమా, 9.55, 

అభిషేక మాడు 
స్నాన మాడు, 

“అఫిషక మాడు నేయభివర్ణి తాబార 
దిగ్గ జానీతమా 'తేటనీటఎ) 

పాండు, 1,2, 

అగ్నిహోత అభిషేకించిన 

ములా 

బొగ్గులాగ నల్లగా, 

“నను ఆ మాట అనేసరికి 

మొవాం అఫిషే షెకించినఅగ్ని హగ్ తంలా 

వాడి 
| 
| 

ఆయి పోయింది. వా, 

| ' అభోజనం వడుకొను 
వసు వరుండు, 

| అలాని 

కన్యా. కుం 

' “వాడు రాతి ఆభోజనం పడు 
| కొన్నాడు, 99 వొ, 
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అభ్యంగము పాపము లభ పుష్పములు, బంధ నముల్ 

oa నూ కళ జా బళ్ళ ౦ంగముల్ , తాపవికారముల్ 

నూనె అంటుకొని యు _ మరుజలంబులు పుట్టువు లశ్ళ తెలముల్ ౨” 

స్నానము. పాండు. 5.72, 

హార. 4.79. | అమందానంద కందళిత హృద 

బులు సంతోవీంచి అనువట్ల విరివిగా 
తలంటుకొని నలుగు జట్టు ఉవయోగిం చేవలుకుబడి, 

కొని స్నానము చేయుటలు, ' అమాంతంగా 

5 ఇది కలిసే వాడడం అలవాటు, ఉన్నటుండి - పూర్తిగా, 
“అభ్యంజనోద్వ రన స్నానానంతరం రు షే 

“ వమా. 9.28, | అమాంబాపతు బన) 

అభ్యుదయ పర ౦వరాభివృద్దిగా 

శుభవరంవరలు కలుగు 

నటుగా, 
లా 

(పబంధభాల అవ తారికలలో 

విరివిగా కానవచ్చేవలుకుబడి, 
“(కృతిపతిక్సి అభ్యుదయ పరంపరాఖి 
వృదిగా నా యొన్సరం జబుూనిన...కథా 

(పొరంభం బెట్టి దనిన.ి? 

చాలా (ప్రబంధాలలో, 

అభ్యుదయించు 

అభివృదివజచు, వెంచు, 

“అధ రారుణద్యుతి నభ్యుదయింప వే 

పాలంతి నియాననాంభోజ మలరఎి 

కోమా. న.]8]. 

అ(భచ్చాయ 

అసిరము, 
యి 

మేఘమునీడ కాసే వయినా 

ఉండదు కనుక, 

పాండు, లి.72. 

అభపుషృము 

గగ నకుసువుము, 

లు 

““ఆమాంచాపతు శాగతా లన్నీ ఇందు 

లోనే ఊన్నాయి, వా, 

“ఆమాంచాపతు జనం అంతా ఆ 

యింటో చేరారు,’ వా, 

అమానుష మెన 
యె 

అవమానకర మెన, 

“ఇంత అమానుష మెన పని చేసుం దని 

చే ననుకో లేదు. | CR 

అమారుగా 

సిద్ధంగా. 

“ప్రయాణానికి అమారుగా ఉన్నారు. 

కామ 

అమావాస్యమందు 

చూ. అమా'ససమం౦దు, 

అమాసమందు 

ఇది రాయలనీములో (వచు 

రంగా ఉన్నమాట. నాగలా 

పురందగ్గర ఒక కుటుంబం 

వారు (పతీ అమావా న్య 

నాడూ ఆ మందిసారు, వవో 
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కొన్ని ఆకులు దంచిన పొడి. అమ్మక చెల్ల 

అది. ఆ డి తిని జొన్న ఆశ్చశర్యార్హకము. 

నంకటి లింకు నర్వరోగాలూ | “అమ్మక చెల్ల ! నా హృదయ మమ్మక 

నివారణ అవుతా యని గొప్ప ' చెల్లదు.” విజయ, 
నమ్మకం , నేటికీ కొన్ని వేల 

మంది అక్కడ చేరుతుం 

టారు, 

ఇది తరవాత వలుకుబడిగా ' 

మారింది. అమావాన్యమందు 

ఆని తొలిభూవము, 

కభీ యబ్బా! యి చేమి అమా స 

మంచా? ఈన ఇస్తానే బాగు కావ 

డానికిళ? వా, 

అములు చేయు 

అధికారము చెలాయించు, 

అమృత కలశం 

ఒక తినుబండం, 

అమృతఘుటికలు 

ఒక తినుబండం, 

అమృతహ సము 
వ్యాధినివారక మైన చేయి, 

చెయివాసిగలది, _ 

“ఆయనది అమృతహ స్తం.మన్ను మాత్ర 
చేస్తీ యిచ్చి నా రోగం నయనువుతు౦ది.) 

వా, 

అమృతహస్తుడు 

అత నే మిచ్చినా రోగనివారణ 

అగును అనువట్ల ఉపయో 

'గిసారు, 

ఆం వెంకటేశ, 15, 

పెంచారు మూరు? 

చూ. అమ్మ "సే చెల, 
ఇటో రగ 

అమ్మకు రెండు అబ్బకు 60డు 

వచ్చు 

తలిదండ్రులకు చెడ్డ జరువచ్చు. 

కమారీ. శత, 19, 

“ర పిల ఆఅ తచారింటికి వెడిలే అమ్మక 

రెండు అబ్బకు రెండు వసాయి,. అలా 

నా, 

అమ్మక. 

ఆధ రానరకము. ఎ" థి 
“అమ్మక్క_ యని సతు అక్కజం 

బంది? , రా బాలకాండ, 

చూ, అమ్మక చెల్ల. 

అమ్మగా చిక్కిన మేకవోలె 
ఏకాకిగా ; బక్క- చిక్కి. 

మేక లన్ని అ మి వేయగా 

మిగిలి బోయిన మేక అలతి 

దుర్బల మైనదిగా ఉంటుంది, 

“హత శేమసెన్యముల్ , (గక్కు_న విచ్చె 

వీప్రువెనుకన్ మటీ మానినీ లేక యమ్మ. 

గాం జిక్కి నమేంకవోలె వగం జెంది 

నిజాధివుం డొంటిం జిక్కాంగన్ ౨)? 

కళా, 8.65, 

అవు ఇ] సాతీగా, ఒకరక మెన 

(వమాణవాక్యము ॥ 

గుంటూ, వూ, 16 పు, 
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అమ్మను పట్టి వసంతము చిమ్మి. 

నట్టు 

వరుసాడ తగని వారితో సరస 
ములకు దిగినట్లు. 

వాడుకలో అన్నను నట్టుకొని 

వనంతా లాడినట్లు 

దూాపంళో కానవ స్తుంది, 

“కమ ని తేనెలు జడినొన 
నమ్ముల నిటు నింతు రయ్య యచబ్జాలయ పె 

_ కబ్లర్రుగుపొరుగున అమ్మలక్కలు చేరి 
ఊమొగమోటము పెట్టి అడిగిన తప్పించు 

' కొన లేక ఆమె సర్వము వారలతో 3 చెప్పి 

అన్న 

ఐ చెను. 

కవిమాౌయ,. 

అమ్మలక్క- లని తూలు 

అమూ 2 ఆక్మా_ అని (పాథయ 
జ 
యు 

అం. 4, పే 

'“తొడియబడ నమ్మలక్క_ అని తూలుచు 

యె , 

నమ్మను బట్టి వసంతము. 

జి ము ద క్వ నుపలుకునిజము 

మనోజా!)) లక్ష్మీ వి, 4.68. 

అమ్మనే జెల 
గ 

ఆశ్చర్యార్థకం. 

“అమ్మ న జెల్ల నెివతయో యవల 

నొక్కు, కొమ్మ నొ (పాణవిభు నలు 

కొనియె నేము. శుక. 1ఆ. 896 ప 

అమ్మయ్య 

ఏదో బరువు తీరినట్లు ఊర 

టతో అనుమాట, 

“అమ్మయ్య ! ! యిప్పటి రీపని ముగిసింది) 

వా, 

అమ్మయ్య యను 

ఆశ్చర్యము (వకటించు, జార 

టను తెలుపు. 

“సతీపతుల జాతిరీతు లమ్మయ్య యిని 

రతి! పియు౭డు వొగద టి 

చేసి. ' అమ్మవారు 

దినత చోయి లాగ్గుచుక్ ,?) 

ఆము, 2,59, 

మళూచికము. 

హత ఊళో అమ్మవారు (పబలంగా 

' విలిపించి వే సే చాగుండును.ి 
న! 

ఉం దట! ఆక్కొ_య్యవిల్లలను వెంటే 

వొ. 

 అమ్మశ' కిలాగా 

భయంక రంగా, 

దుర్గ కాళి యిత్యాదులను 

అమ్మశ కు కులు అంటారు, 

అమ్మా ఆలీ అను 

రాధి, 1.67. 
“అమ్మయ్య ! అనుకోవచ్చు ఈపని అయి ' 

పోయింది. వా... 

అమ్మలక్కలు 

ఇరుగువారును (స్ర్రైలు, 

బూతులు తిట్టు, 

అమ్మా ఆలీ ఎంచు. 

బూతులు తిట్టు, 

చూ, అమ్మా ఆలీ అను, 

అమ్మా ఆలీ తిటు 
ల్ 

బూతులు తెట్టు, 

"చూ, అమ్మా ఆలీ ఎంచు, 

అమ్ముడు గడచు 

అమ్ముడు పోవు. వివాహ మై 

అత్తవారింటికి పోవు. 
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ఇన్ని గోవుల కని, ఇంత ధనాని | అయంపిండులు 

కని ఓలి తీనుకొని యిచ్చుఅల తద్ది నప్పు చాహ్మ్లు, 

వాటువై వచ్చిన వలుకుబడి, అలాంటి వారిని తక్కువ 
“వీ నమ్ముడు గడవంగ.?” చూపు చూడడంవైి నీచ 

పాండు. శీ.కీక్, జీవనం చేసేవారు అనే 

అమ్ముడు పోవు అర్థంలో (వయోగంవ బడు 

ఒకరు చెప్పినట్లు (నవర్హించు. నది, 

నా. మౌ. 180, అయ పిండం 
అమ్ముడు వోవు .... కొజుకుడు వడనిది, 

అమ్మాబడు, | “కాకీ ఖండ మయఃపీండ౦ 
అనగా దాను డగు, వశ మగు 

అనుట, 

“నున మే మమ్ముడు వోలిమూ యితని 

జైన్ 99 వరా. 11.87. 

“వానికి వీడు అమ్ముడు పోయినాడు.) 

వా, 

అమ్ముల నూణు 

యుద్ధ మునకు సి సిద్ధ పడు. 

యుపీ న నన్నా హము చేయు 

నవ్వుకు జచాణములకు వదును 

ఎక్కి_-౦ంచుటకై నూజుట పై 

యేర్పడిన వలుకుబడి, 

కత్తులు నూబుట వంటిది, 

““మదను౭ డమ్బుల నూత హివుంబు 

పేరం జడినీ విరహిణి వగం గూరె 

జూర చోర... నును. లి.2రి. 

చూ కతులు నూటు,. 

అమ్మే దొకటి అసిమిలో దొకటి 
నంచితో ఒకటి వెట్టుకోని 

మరొక ్టటని విక్రయింవప, 

జూచు, మూానగించు, 

తాళ, 
Mt) 

చూ, ఇనుపగుగ్గిక్లు, 

అయగారితనము 
“అక్కి _లివడునె నీ యయగారితనము,? 

పండితా. (పథ, పురా, పుట. 80. 

ఆఅయవారు 

ఉపాధ్యాయుడు, 

కళబయం వారు ని దింపంగా 002 ఆయ 

వారు మిడికి కాయ.” వాం'స. లి.]144. 

అయవా ౮ చరించు 

గారవముతో (బతుకు, 

కాళ, శత, 7, 

అయిదారు రోజులలో 

కొన్ని రోజులలో, 

కం, అన్నా శెందుకూళి అయిదారు 
యా 

రోజుల్లో వచ్చి చేసా -గాలి వా. 

అయినకల 

మంచికల, 

దర్మ ఆవ్విధ ంబునం బవళించి యైనకలయ 

గంటి భవదీయ కారుణ్యగరిమవలన. 9 

శుక, 4 ఆ. 126 ప 

అయిన నే మయ్యె 

నం, 8, 176. అయితే నేమి? 
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అయి వే మాత మేమి కొంప 

మునిగింది ఆని ఊతవదంగా 

ఆనడం వాడుక, 

cee తిరిగి పులిఫులి చెతిన్ ... 

“నిన శీ మర్యు నిచ్చోట నరయుచున్న ' 
బాన 

నింక.) 

బులు లున్నవో యని శాన 

శుక. 2 ఆ. 260 ప. 

అయినవాళ్ళు కానివాళ్ళు 

అందరూ అనుట, 

“ఢీలా పడినప్పుడు అయినవాళ్లూ కాని 
వాళూ అంతా అవేవాశే.? వా, 

ఉరి cn? 

అయినదానికీ కానిదానికీ 
(వతి చిన్న దానికీ, త ప్పున్నా 

"లేక పోయినా. 

“వాడు తన భార్నను ఊరికే అయిన 

దానికీ శానిదానికీ తప్పు పట్టుతుం యే 

అవిడ చెప్పకుండా పుట్టినింటి 

పోయింది. వా, 

అయిదు పది కావించు 

ముక్క_లు చేయు. 

క“కడున లెదు పది కావించియు 

గుత్తుక లు త్రేరించియు.”? వరాహా. 2.29, 

అయిదు పది సేయు 

నమస్కరించు, 

చూ, ఐదు పది సేయు. 

అయిదుమూళ ఇ నేల 

చనిపోను నవ్చటికి అంతే కదా 
కావలసినది అన్న సందర్భంలో 

ఉపయోగిస్తారు, 

నమాధి చేయుట కనుట, 

“ఏన్ని ఎకరాలు సంపాది సే "నేం? 

{ 

| 

1 

| 
| 

కడకు మనక కావలసిం దల్లా అయిదు 

మూళ “నేల. వొ, 

చూ. ఆరడుగుల “నేల. 

అయిదువ 

మాంగల్యసూ చకంగా వంచ 

లశ ణాలను చెప్తారు, 

కుంకుమ, గాజులు, 

తాళభీ బ్రా టు, చె బా కు. 

మాంగల్యలతు ణాలు, 

అయిదువేణా నోటోకి వెళు 
og) ఆ) ne) 

కాస్త తినడానికి ఉండు, 

కొత. 148, 

వసుపు, 

అయినంతకు 

చేత నయినంతవణకు, 

అయివకాడికి అని వ్యవహార 

రూవం, 

రుదమ, 16 ఫు, 

అయినకాడికి తెగ నమ్ము 

వచ్చినంతకు అమ్మి వేయు, 

కొత, 14. 

అయిం దయింది 

చూ, అయిం దవుతుంది. 

అయిం దవుతుంది 

ఏమనా కానీ, చేసి తీరవల 

విందే, 

దీనినే “అయిం దయిండి” అని 

కూడా వ్యవహరిస్తారు, 

కర్మ వ్యవహారంలో వేలకొద్ది నష్ట 

మయింది, కడకు ఈ కోర్టులో మనకు 
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తవర మయింది, అయిం దవుతుంది. అయ్యగారు 
ఎౌకోథ సంగతీ చూదాం. వొ; యి ది ఉపాధ్యాయుడు, అయిరకన్ను వాంస, 8.144. 

కన్ను, నేటక్ ఈ మాట 
“ఆఅవిరయింది '- అయిరయింది 

కన్ను” అని అలవాటు ల్ో 

ఆంది, 

పండితా. ద్వితీ. మహా 

అయిరేనెకుండలు 

చూ. అటీమెన కండలు. 

అయివేజు 
ఆదాయము, 

అయిసక లడ్డు 

వనరబొ్ట వంటోది, 

అయోమయం 

గందరగోళం, 

కత ఊళ్లోకి వెళ్లాను. అంతా అయో 
మయం. చారీ తెన్నూ "తెలియ లేదు.” 

చొ, 

అయ్యా అప్పా అంపే: 
వింటాడా ? 

నయముతో విన డనుట, 
కాడను మహా దుర్మార్లుడు, 

అప్పా అం జే వింటాడా రిం వ్, 

అయ్యకు విద్యా లేదు అమ్మకు. 
గర్వమూ లేదు 

న_త్త్యమూ లేదు ఆడంబర 
నూ లే దనుట 

పుట 108. 

కొత, 1కి. ' 

గారపించు, 

66. ధభరణీరమణు లయ్య జియ్య లు 
వెట్టుచు.?? రం. 1.62. 

అయ్యవారి త లవాకిలి 
“చమూ, అయ్య వార్త ౦ గారి నట్టిల్లు, 

లగి a) CO 

' అయ్యవారి సం సేవ వేళ నమ్మగా 

రుగడించిరో 
ఏకాంతంలో భార్య చెప్పిన 
మాటను భర్త వినును అన్న 
సత్యం వై ఏర్పడినవలుకుబడి. 
ద రకరకాలుగా ఉంటుంది. 
“నను [బోవ మని చెవ్నవే 
ట్ తల్లి ”_ అనేపాటలో 

యిచే ధ్వనిస్తు సుంది, 

కళా, 5.52. 

అయ్యవారు 

ఉపాధ్యాయుడు. 

హంస. 8.144. 

చూ. అయవారు. 

అయ్యవారమ్మ 
ఉపాధ్యాయిని, 

“మా ఊళ్లోకి ఈమధ్యే ఒక అయ్య వా 
రమ్మ వచ్చింది. 00 వొ, 

| అయ్యవారికి చాలు అయిదు 

వరహాలు 

మహర్నవమి రోజుల్లో పిల్ల 

లతో పాటలు. 'వాడించు 
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pas 

కొంటూ అయ్యవార్లు బయలు. 

"చేరడం. గ హా ాస్టు లేవో కొన్ని. 

గింజలో, 

యివ్యడం పరిపాటి, ఆ పాటల 

లోని భాగమే యిది, “అయ్య 

వారికి బాలు అయిదువర' 

హాలు, పిల్ల వాం డకు వాలు 

పప్పు 'బెల్లాలు గొవ్ప ఆశ 

లకు పోవడం లేదు అనే నంద 

ర్భృంలో ఉవయోగించే వలుకు 

ఎడి, 

“చన నం మేడ లిమ్మంటానా ౪ మిద్దె 

లిమ్మంటానా? ఏదో ఇంత మిగులో 

'సగులోే 

చొలు అయిదువరహాలు అని. 

సజే సే చాలు, అయ్య వారికి 
తానీ 

CE 

అయ్యవారిని చేయబోతే కోతి. 
పెల్ల యింది 

ఒకటి చేయబోతే దానికి 

వ్యతిశెక మయింది, వని ఏక 

టించింది అనువట్ల ఉవయోా 

గించేవలుకుబడి, 

అయ్యవారిని చే 
కోతిని చేసినట్లు 

మంచి చేయ బోగా చెడు 

అగువట  ఉవయోగించేే 

వలుకుబడి, 

య బోయి 

అయ్యవార్హ ంగారి నట్టిల్లు 

శూన్య మనుట, 

అయ్య వార్ల ంగారు డబ్బు శేని | 

6 

బహుమతులో. 

|i 
| 

|| 

| 
| 

వాడు కనుక అతడి నట్టిల్లు 

శూన్యంగా ఉంటుంది, 

“అయ్య వార్ష ం-గారి నట్రిల్తువ లె మా యలి 

కము లిట్లు వట్టి చె యున్న చేమి ల) 

సాకీ, 91 ప్ర 

అయ్యసాము ఇంటిలోనే 

అనమధ్ధనివట్ల ఉవయోగించే 

, వాని వరా క్రమం 

ఇంటిలో నే కాని బయట 

కాదనుట, 

వలుకుబడి 

సీంహా, నార. 74, 

అరకూళ్లు మెక్కు 
ఉం 

కన్నకూళ్లు తిను, 

“6బ్రక్క_ వాడల నరకూళ్లు మెక్కి_ మోంద 

వీని శేఖర మొక "తులా ర్థిజ్యమ 

కొని,?) . అము, 7 

అరగంట గనుగొను 

ఓరగా ' చూచు, 
మాడ్చి చూచు, 

“ఆరగంటం గనుంగొంట మందగలి. 

బూర్జాహ ంకృతిం (బార నాకర భు చై 

కనులర 

వతి, 5) కీ, మా. 1.2 న్ 

అరగన్ను 

(మూగన్ను, 

“వాడు అరగన్ను సెట్టి నిద పోతు 

న్నాడు నో 

అర గలిగొను 

 నంకోచించు, . 

“అరగలిగొన కిత్తు రల్ల భ క్రలును.) | 
బస. లి.56. 

అర గూడు 

గోడలో కట్టి న గూడు. దీనికి 
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మూత ఉండదు, ఇందులో “పలుక దలంప దవ్వు లగు ఫారతరామ 

దివం వెడతారు, క థార్ల ముల్ విభాసనీల(౫ టిం 

డొలివి చేతికి నిచ్చినరీతి... 
“సాయంత్రం ఆయింది, ఆఅరగూట్లో . కళా. 1.6 

దీపం "పెట్ట వేం వా. “ఆయన ఏ పుస సకం పాఠం చెప్పినా 

ఆరడేతిది అంట పండు ఒలిచి చేతిలో . పెట్టినట్టు 

 ఇబుతొరు. బె 
అందుబాొటులోవిది, - 

డ్ అరటి పండ వేయు 
“శ్రీవ కుంఠుని దాసుల మట యర అవమాన చ్చు 

' © శ 
చేతిది మోతము మొ కిది వో’ 

| “మును ఇెప్పినకథ టేపట వినిపించిన 
తాళ్ల, సం, 9.589, ' నరంటిపండ చేయుము చెలియా 11) 

అరచేతి మాణిక్యము శుక. తీ ఆ, 596 ప 
అందుబాటులో నున్న అరణ మిచ్చు 

అమూల్యవస్తువు, .  ఆడవడుచులను అత్తవారింటికి 

కరతలామలకము వంటిది, 

“సమధిక (బహ్మావిజ్ఞానసంపడ నీక 

నరచేతిమాణిక్య మనష్టుచరిత 09 

రాధా. 1.54. 

అరచేతిలో వై కుంఠము చూపు 
అర చేతిలో న్వర్గం చూపు. 

అరచేతిలో స్వర్గం చూపు 
మాయ చేయు, మోనము 

చేయు, 

నంత్భ_ప్పివణుచు, 

“వాడు అరచేతిలో 
సాడు. వా, 

నూ, అర చేతిలో వెపంఠము చూపు, 

అరటిపండు ఒలిచి చేతిలో 

సపెటినటు 
6౨ 6౮౧ 

అతిసులభముగా, ఇాగా తెలి 

చేటటు, 
గా 

స్వర్షం 

వం పేటమడు అమాల్యన స్త ను 

వులను దానదాసీలను ఇచ్చు. 

యామున. 4,252. 

. అరణ్యచందిక 

అడవి గాచిన వెన్నెల. 

చూ. అడవి -గాచిన వెన్నెల, 

చూ. అరచేతిలో స్వరం చూపు... అరణ్యరోదనం 

వ్యర్థము, 
థి 

' “తేర హుటాహుటిం గదిమి దృష్టి 

చూపి ; 

కగో-చర మె యయోధ్యకం, జే నరణ్య 

మాటల త్రో చే రోదనముం జేయుచు నమ్మిథిలేకుపు తి 

| మూ, ర్భారభ'సంబునకా ధరణి |వాలె.” 

జెమి, 6.77. 

భోజ. 5.56. 

hE అరణ్యరోదనం నినేనాథు డెవ 

డున్నాడు ఖ) వా, 
“నువ్వు (ప్రభుత్వాన్ని ఎంత విమర్శిస్తే 

చంళి ఏం చేస్టే సేనేం? అంతా అరణ్య 

దోదనం లి) 

అర దండాలు 

"బేడీలు. 

CRE 



అర.__అర రికి అర.___అర 

“ఆరదండాలు వేసీ 

తీసుకు వెళ్లారు.” 

ఆఅరదళం పటాను 

వటాసు వంటివా డనుట, 

హారిదళ మే అరదళం, 

“వాడా  అరదళంపటాసు 

దాగడు.? 

ఆరేసి. 

వర చేరి, 

వాణి కోరుకో 
ణ రు 

లా 

ఎక్కడా 

సో, 

(తమి) 
అరదెశి పరదిశి 

అతిధి అభ్యాగత, 

“అరటేశి పరచేశి వ స్తే వాళ్ళింటో ఏ 
వేళప్పు డెనా ఆదరిస్తారు. 9) వా, 

అరనిద్దుర 

నగమున్నిద, 

' సారం. లీ.152: 

అరపడకిల్లు 

వడకగది. అర అంశు గది. 

“చన ని టరపడకింటిలోని కని-చఎ) 

రాధి. 1.71, 

అరపె కము చేయని 
అరశాసు చేయని, 

లేని, పనికిమాలిన, 
“అరెపికంబును జేయని హరివాసరము 

నకు చె నిజాత్మజు6 దునువున్ ,”’ 

రుక్మాం, న, 149, 

విలువ 

అరమర 

నంకోచం, వారవాచ్చెములు, 

“రః యరమరంబునం బో మన సీదు 
నాకు,’ నె, 5.75. 

చూ, ఆరమరమయు, | 

అరమరపుల జొక్కు_ 

వరవళ పాయత నొందు, 

“ఆరమరపుల నేం జొక్కి_ తి తనిసే దింక 

"నెన్న. ఢొకోే,? 

తాళ్ల, సం. 6.127. 

అరమరము 

చూ. అరమరికలు, 

అరమరిక 
వారవాచ్చెము, 

““ఆఅరమరిక లేనిచుట్టలు,? 

శ్నేతయ్య, 

అరమోడ్పు కనులు 

అర ర్భ నిమిగాలిత నేత్రములు, 

అరవగోల 

అర్ధము కాని అల్ల రి, 

“ఆరవగోల యనెడి 'యార్యల మాట 

యత్తటిని.. గీర. 64. 

అరవము మొతుకోళ్ళ 
en 9) 

అర్థం కానిది, 

“ఏమిళో ! ఆయన ఉపన్యాసం అంతా 

ఆరవం ముత్తు కోళ్లు చింత గుగ్గి శ్లుగా 

ఊన్నది,?? వా, 

“ఆఅరవం మొత్తు క్రో ళ్లు చింతేగుగి ళ్లు? 

అరవ మేకు 

తగులుకోొంాకు వదలనిది, 

గీర. లోకా ,20, 

అరవయేడుపు 

వొంగ యీ డు పు 

యేడుపు, 
కూలీ 
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“అవన్నీ అరవ యేడుపు లే, 

డున్నంత దాకా ఏడ్చి ంచి బొక్క. 

క కాడిందిాగాలి 

అరవర లగు 

అత. 
| 

““ఆఅరువదిమంది యైన సరియా మరియా 

కరియాన యానకుకా? (శవ, న్, 89. 

. అరవై యారు దేశాలు 

చిందరవందర యగు, ఎండి. 

వరు గను, వాడివ త్త లగు, 

“అంతంత విచ్చి యరవరలె పాజలేక . 
ఉ. హారి. 1.148. 

“విరహాగ్ని వలన చేవామ్ము లరవర లె 

వాస భూప ణావళు లెల్లకా, వారి 

నోర జాతీ పడలూా, నరుదుగ నొక 

చోటం గూడి యందజు6 దమలోకొ.) 

విష్తుఫు. 7.852. 

పలసల నె, 93 

ఆఅరవాయి 

నంకోచము, 

కఆఅరవాయి గొనక నడపుము.) 

భార, ఉద్యో. 4.101. 

చూ. అరచాయిగనొను, 

ఆఅరవాయిగొను 

నంకో చించు, 

“వృష్టి కుమారవరు లేక లటి 

యోధులు పోర నరవాయి గొందునే Op | 

భార, ఉద్యో. 12686. 

ఉకురుసెన్యము నిస్సారం, బరయంగ 

మన బలము లెల్ల నతిదృఢ ములు స్కీ వర 

చాయి నొనక నడపుము.) 
భార, ఉద్యో. 4.101. 

“చుట్రం బని యర వాయి గొనుట కర్ణంబు 

గాదు, భార, కర్ణః ఏ ఆ, 122, 

కఆరబాయి గొనకలిః 

భీమ, 2.140. | 

అరవె మందెనా సరా? 
(owen అకా 

ఎంతేమం దైనా నరికారు 

అనుట, 

అన్ని దేశాలూ అనుట, 

ఆకాలంలో భరతఖండాన్ని 

అరవై యారు దేశాలుగా 

విభజించుకొ న్నారు, | 

“ఆరవైయారు డేశాలలో వాణ్ణి జయిం 

చినపండితులు లేరు.’ 

న. 

' “ఆరజేయ 

చూ, ఛప్పన్నారు దేశాలు, 

అరనావు 

మూర, 

టత్రండం సీమ అం౦ందెికి నరసా 

వొనర్నె, 00 (ద్రోణ. 5,178. 

అరసేయక 

నంకోచము లేక. 

కొక మాట యానతి 

యిండులి) 

వర, రా, కిసష్క్టిం, 

ఆఅరికటు 
ట 

అట కాయిం-చచు, 

“తాలి యరికట్ట "లేక 

కండు.) 

వర. రా. అయో, పు, తిలీఓ.పం కి 7. 

అరిక రట్టువాన్ 

డువడి, 

“ఎలుంసల్ వారిణ౦బులు6 గోట్ల సంఖ్య 

ఫీకరరవముల్ చెలంగ నరికటుక 
(on) 

యున్న వి, రుక్మాం. 8.9, 

అరికాలిమంట నడిన తి కెక్కు 
Oe 9) 

అతికోవము కలుగు, 

“వాడు ఆ వాట అనేసరికి నా కరికాలి 

మంట నడి నె త్రి కెక్కింది)? 

పు290.పం కి 16. 

జననాయ 

CK 



అరీ.అరీ రిక్ అరీ__అడు 

అరికాలి నవ్వ ' అరిషడ్వర్గాలు 

(వయాకేోచ్చ. కాము క్రోధ, లోభ, 

[వయాణసూచక మగు శకున | మోహ, మద, మాత్చ ర్య 

శాస్త్ర ప్రవచనము రీత్యా ములు, 

వచ్చినవలుకుబడి, _“*ఆర్రిష్యర్దాలు. జయిస్తేగానీ యోని 

“వాడి శెప్పుడా అరికాలిలో నవ్వ | కౌలేడులి వా, 
పెడుతూ ఉంటుంది. వా. ' అరుగుదెంచు 

అరిగాప్పు వచ్చు. 

సామంత రాజు, “స్టితి దప్పి యరుగుదెంచిన భూవిభుని,)) 
గొలువ రుశ్మాం 2.106. 

అం లుల “అల'సమృదులాంగక ౦బు చె యరుగు 

ఎక్కి-డు, ఎక్కు_ పెట్టు, చెంచు నన్ని జపరి|గహము.. 
“అ మ్మరి గొలిపె మరుండు.”” పాండు. 1.129, 

కోమా. 5.86, “అయోభ్యవ నరుగు దెం చుటయు. 33 

> శకి 

. పతి వత, 

అరిగారు వెట్టి అదింధతీ మహావరి వ్రత అరుం హోప అసి 

భగము మెట్టు. ను ం వచిన ప + ద్ర న 

“అశు కర్మములకు రినోరు వెకేము. 0) (డాని ౦కు WI 

తాళ్ల. సం. 9.198. మాట, 
ఆరిపడు “యామినీ కాంతముఖీ ! యరుంధతివి 

| శానక నీపయి6 గానిపోని యీ' వింత 
అడ్డవడు, ఘుటించినట్టి...” 

“మాకే నిప్పు డరిపడ్డదురాత్ఫుల ... 33 | శుక. 4. 54 ప, 

ఖా, లీ.52లి, | 
నో అరుంధతీదర్శనమగు 

అరిట్ యు .. కనబడకపోవు, 
ఎక్కు_ చెట్టు, “ఆమె యెక్కడ కనబడుతుంది? ఆమె 

“ఘనశ్న్ళ స్తం రిం బోనీ యార్చి.) దర్శనం మరీ అరుంధతీదర్శనం అయిపో 

జెమి, 5.18, , యింది.” వా, 

అరి వట్టు అరుణజలం 

కప్పము కట్టు, ర రకము, 

“మన కరివెట్టనిమహీపుండు లేడు,” ఓవినుశారుణ జలనినళిత ఘనమన,) 
ద్వి. జగ, పు, 202, |: కువౌొ, 12.17, 
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అరుణధారలు ' అరువు లేనిమనిషి 

ర_క్షధారలు ఏది మెలా. వేయవ అనో 
కకష్టట్రల "పె6 (గ మ్మెడు నరుణధారలు దమ 

మేని (కొంగంటులలోనంజొచ్చి ...' 

కమా. 11],1రిర్, 

అరుణాంబుధారలు 
ర_కృథారలు, 

“తనరు నరుణాంబుధారల ననవరతము 
దొప్పం౭దోే౭గి,? 

. “వాడు ఒట్టి అరువు లేనిమనిపి.. 

డే చేస్తాడు? 

తెలియనివా డనుట, 

"లౌ 

CU 

వయసు వండింతతువాత 

తబ్బిబ్బు పడుట, 

ఇది నేటికీ రాయలవీవులో 
అలవాటులో ఉన్న పలుకుబడి, 

“ఆరవై యేం ఢడ్లయింది పాపం. ఆరులు 

మరులు పట్రిపోయి యేదో ఒకటి అంటూ 

ఉంటూ డొ ఆయన మొటలెకేమి ల 

CR 

అర్క-ట బెటుకొను 
€ం 

చంక నుంచుకొను, 

“జనకుండర సట బెట్టికొనియొక నాడు 

కమా, 11.206. 

అరుణాంబువులు 

ర _కృము. 

“నవ ధాతుజలము లరుణా ంబువు లె, 39 

అమా. 5.157. 

అరువుతిక,. 

ఉంగిడిరోగము. పశువులకు 

వస్తుంది, 

(బాను, 

అరువు తెరువు 

దారి తెన్ను, జం, 

“ఉభయభారతికి సదు తరం బిడనినాం 

డదై్యైతమత మిల , నరువు తెరువు, 

లేని డె పోవదే.. 

కంకర విజయ కథా, 4.44. 

అరువులు చేయు 

వారినంగతీ వీరినంగకీ మాటా 

డుకుంటూ కాలము గడుపు, 

ఇది రాయలనీవులో (వచు 

రంగా వినవచ్చేవలుకుబడి, 
“కేడ "లేవో కోడి కూసీనప్పటినుం-ీ | 
టెక్క_లు విరుచుకుంటూ ఉంటే ఆడ 

బడుచేమో _ఆరువులు చేసుకొంటూ 

కూర్చుంటుంది.) వా. 

చని 'సరోవరతీరమున చాలు నునిచి.. 

బస, 6, 151 పట. 

చూ, అఅకట నిడుకొను, 

అర్హ్యపణ్యములు వోయు 

అర ర్య పా ద్య ము లి చ్చు, 

రాగానే అతిధికి కాళ్లు కోడు 

గుకొనుట కై. సీల్ళిచ్చు. 

“అడుగుల కర ర్లషపణ్యములు పోయు 

చును) 

పండితా. (పథ, దీమా, పుట. 185, 

అర్చ లిచ్చు 

పూజించు, 

“భ క్లితోడ...తోడొ్క్క_ని చని యర్చ 
లిచ్చి. భార. శాంతి. 6,564. 
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అర్షచం దం 
ధి 
నఖవతుతం, 

అరచం[ద(పయోగం 
ధి. 
'మెడబట్టి గెంటుట. 

“సవ్ర వాళ్ళింటికి వెళ్ళి హాచ్చు తక్కు 

వగా మాట్లాడాబా నీక అర్థచం (ద 

(పయోగం “తప్పదు. జా(గతె త్, స వొ, 

అర్ధచంద్యసయోగము, చేయు 
మెడబట్టి గంటు, 

అర్హజరతీ న్యాయం 

(పామాణికం కంతా, (సమా 

ణరహితం కొంతా కలిసి | 

ఉండడం, 

గుడ్డులో సగం పిల్ల పొదగ. 

డానికి వదిలి, సగం కూర 

వేసుకోవడం అసాధ్యం అను 

టై వచ్చిన సంస్కృత 

న్యాయం, 

అర్జాంత రంలో 

"మధ్యలో, పూర్తి శాక, 

ముంచే, 

వాడు చేసూ చేస్తూ అరాంతరంలో 

వదిల పెట్టి పోయినాడు. ఆపని అంతా 

వన చేసుకోవలసీ వచ్చింది.’ వా, 

అర్జాక ల్రీ 

కడుపు నిండా తిండి"లేమి. 

“ఆము చైత్ర అన్నం తింెటే అర్ధా. 

కలితో చావవలనీం బేఎి వాం 

అ|రాడు 

__తచ్చాడు, 

“కాము డరాడుచున్నా డు.’ 

రాధా, 4.814, 
(ఓ 

అరుగు త్తిక యగు 
కంఠాభరణ మగు, 

' “కోేమలాంగికి న్మర్రుగు తిక వె యుండి 

కలకంఠమౌా కనికరము వలచి.” 

కవిక. 8.120. 

ఆరు మరు 
య? ae) 

చూ. ఆఅరులుమరులు, 

ఆఅటఅకట నిడుకొను 

చంక బెట్లుకొను, 

చూ. అర్క టు బెట్టుకొను, 

' “కొడుకు దా నజిక ట నిడుకొని "వచ్చె, 09 

బస, 6 ఆ. 152 పుట, 

అఅకాల బెట్టి నేల రాచు 

-వేధించు, 

““వింకములు కూల నజుకాల6 బెట్టి నేల 

| రాచకన్నను నాపేరు రాధ కాదు. 

రాధి. లిీ.1ర్, 

చూ, చేల బెట్టి కాలరాచు. 

' అజకాల ముల్లు గానక 

ఏమాత్రం (శమవడిక, నిరపా 

యంగా, 

_“ఆజశకాల ముల్లు గొన కిటం, దిరిగి రఘు 
స్వామి యేంగుచెంచున్ మదిలో 

దరుణీ ! వెజవకు విపీనాం, తరమున నిను 

విడిచి పోక తగ దింక నాకున్ ౨) 

రామాభ్యు, 5.172. 

' అజకాలు గొను 

అట కాలిలో (గుచ్చుకొను, 

కకక కొయ్య యజకాలు గొన్న. 

పండితా. (పథ. పురా. పుట 890, 

 అజికాౌలు తడి కాకుండా.” 

నిర పాయముగా, అ(శమంగా, 

కరకదక మిరుదెసల6 బాయ... పోవంలగా 
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88 అటు... ఆటు 

-గాకుందడద టి 

అఆఅకాళ్ళకు నజచేతు లగు. 

ఎక్కు_వగా ఆదరించు, 
“వెమరు నెతురునవు బంధుసమితి 
గరముం బీతి "నజశాళులకు నజ చేతు 

లాాగనునిక్ యెక్కడ అం 99 లాగ 
నిర్వ, రామా. 5.104, 

అజకొటగా స. 

అసంపూర్ణ ౦గా, 

రుదమ. 9], 

నయ్యుడు. ,. ...అరుగు మజిశాలు తడి 

భోజ, వి, ఏరి, 

. అజిగొడ్లతనము 

మూఢత్యము, దుష్టత్యము. 

“అడ్జి రా భ కనీ యజగొరైతసము, విద 
లాడుట గాక విందు మే ల్లి, విపరీత 

మందలు విన బలికింతు6, దిపుశారి నను 

"చెల... బస, 5.127. 

| చూ. అజగొం డెత నము. 

అజగొడ్జెము 

చూ, అజగొం జెతనము. 

' అజగిాజఅ లెటుగకుండు 

కం చేసీనా అటకిొఅగా వేయడం. 

' “తానుం బతియున్ , మనమున నజుగొటు నా కిష్టం "లేదు. 

అజగాల గన్ను వచ్చినట్లు 

లె, 

వీకటిలో డ చక . అందుదు రను-చున్ .)) 
కూ చ | 

వెళ్ళి గమ్యస్థానమున చేరు 

టకు, కాలిలోనే కళ్ళుండ 

. వలె గదా, అందువై వచ్చిన 

పలుకుబడి, 

“చెదర కటగాల( గన్న వచ్చినవి ధాన 
చాథస ౦కేతముల కేంగు నడికికేలు 

యసంభవబాధాసహాయ యగుచు 

సై్వరిణీకోటి నీర్భ్మయస్వెర ధాటి. 

పాండు. 4.26, 

అజగాలు - 

నంపూర్ణ ముగా కాటు, భన్న 

సాతార మగు, 

“కిని కోపించెనొ -గానక. మును కోపిం 

ఆజువుణలు లేకుండు, 

లెటుగక  యనితేరసులభె క సుఖము 
పారి, 4.62. 

స్పష్టముగా “తెలిసికొన దగు, 

అటు చేతివలె 

చూడ నగు, 

అబ చేతిని స్పష్టముగా చూడ 

వచ్చును కదా! ॥ 

స్పష్ట షముగా 

. “లక్ష్మీవిభు దివ్యలీల లఅజఅవేతం గనం 

చనా మహో గముగ నుగుండడు స్కూ. 

చిన -గాలినొ చూడక యట మును 

“గాలనొ నాల నిమిషమమున నజ 

గాలెన్ ఎ కమా, 5.51, 

ఆఅజగొాండెతనము 
జో మలో నవ్ 

గ 

దగు దీన దీనుగన్ ఎ పాండు. 2.169. 

అజచేత నావహిల్లు 

అందుఇాటులోనికి వచ్చు. 

““ఆభఖిలసీదులు నజచేత నావహాిలుఎ) 

భార, శాంతి, 8,415, 

అచెత నిమ్మవండువలె 

సుఖముగా, హోయిగా, 

“ఖర భాను[పియసూను. డిప్పుడు నినుం 

 గారించునే కా విభుం, డజచే లోపలి 
నిమ్మపంటివలె నళతౌం'స 

న ఖ్యర పైక స్థితి నుండి. 

ఖ సారం, 2.111, 

స్త్ ఇ మే 
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అజచేత బండ్లు వచ్చినప్పుడు | అజుచేతి మాణిక్యము 
కజచెదవు కాక 

నీ కంత గొప్పతనం 

నప్పుడు మా ద్రాం చే! 

ఇందులో అలాంటి గొప్పతనం 

న్పీ శవ్వుడూ రాదు అన్న, 

సూచన కూడా ఇమిడి, 

ఉన్నది, అటు చేతికి వండ్లు 

రావడమూ అసంభవం, నీవు 
కణవడమూ అసంభవమే 

ననుట, 

“అఅిపు లుడిగి పోపో స్కీ యజఛచేతం 

వచ్చి. 

| 

| 

అందుబాటులోని అ మూ ల 

వస్తువు. 

ఆర్టీ తాంళుధరు. డబచేతి మాణిక్యంబు, 

క దూజకటక ండు గాడెకొలుచు.ి? 

శం. శా, 4 పే. 82, 

చూ. అరచేతి మానికము, కరతలా 

మలకము.,. 

' అటచెేతిది 

సులభ సాధ్యము, అందుబాటు 

లోనిది. 

“పరము నివాము నబఅచేతిచే (పయాస 

బండ్లు వచ్చినప్పుడు మమ్ముం, గజి చెదవు 
-గానిఎీ 

కెితంకార్ముక | ప్రతిపమా 15) 

అజచెత [బాణము లిడుకొను 
పిడికిట (పాణములు 

కొను, 

(పాణభయముతో ననుట. 
కళని బంందం గురుధరణీపది, యజ చేతం 

(బాణములు నభియాతిబలం, బుజని 

తెగువ ముందట బెన్, గొజులుట చిత 

మున బెట్టుకొని విహరిం చెక్ . 

భార, ప్త పర్వ, 2 ఆ, 

అజచేత (వాలు గనువేళ 

తేల తెలవారునమ్రీడు, 

అబచేతి రేకలు కనబడు 

నిరం. శీ.82. | 

' “సర్భసామ( గి 

వటు ' 
రు 

మించుక లేదు, తాళ్ళ, సం. 5.265, 

లి 

కళా. 8.280. అజచెతిభోగ్యము 
66ట్రు బి చేత 6 బండ్లు వచ్చినం గబఅతువు గా అందుబాటులో నున్నది, 

అరచెతితోనిడదానివలె అనుభ 

ఏంప అతిసులభ మనుట, 

స్రీ యట చేతి 

భోగ్య ము. హర, 4.28, 

_ అజచేతిమానికము 

తుండగా అని యిప్పటికీ. 

అంటారు, 

“టం చేత్ (వ్రాలు ననున ర్ం బడె 

నొక యంపక క్రై, శల ఆము, 7.10. | 

' అజచేతిలోనిది 

అందు శాటులో నున్న 
అమూల్యవ స్తువు, అబ చేతి 

లోని మాణెక్యము. 

“| పతిదేవతలు నన్ను బయలు చె తిన 

దివ్వె, యజ వేవిమొ నిక మనుట 

దప్పెలి” ఉ. వారి, 5.92, 

చూ, అరచేతి మౌణిక్యము, 

అజచేతి యుసిరకాయ 
సంపంగిమన్న శత, |, 

చూ, కరతలామలకము, 

అందు భాటులోనసిది ॥ 
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| 
“శిహైన్న భోజనపరు లగు పుణ్యులకం | అజప్పులకు నేర్సరి 

బుణ్యలోకంబు లఅుచేతిలోనివి గాజె.”) మాటలలో గట్టివాడు భార, శాంతి. 1,72. క్ర శర ద a 
యల్ రికాదన 

అజచితు ల్గ్గు చన నుగ డె న - చూ. అజచేలిది, al ఇం న్న 
| “నిను నెఖుంగ మె యజఅఫులకను 

అబ చేతు లడ్డముగా జట్టు, ' నేర్పరి వని...... 9) కళా, 7.22. 
ఉత్త, 6. న... నా 

అ అడు 
అజచయు గా 

గూసివాడు మనఃపూరకంగా కాక 

యేవో పట్టీ పట్టనట్లు చేయు, | అజమవాటుడు 
ఆఆ చేని న దోషము వచ్చు.” 39 క వట శాహ్మాణుడు, 

భోజ. 4.88. ““ఆఅఅమపాటబుండు (పక్కలు విజణుగ 

అజజాతి .నగుచు నచుడు కోమా. 7.19. 

5 ' ' అజలేని కూర్మి 
కులపాను డనుటపవె వచ్చిన | నలుక ఎ అజురొటు లెన్ని వేము. 
లఆరలిఎవలటటు, 

“నప , | “ధభవుం డజ లేనికార్మి జవదాటక నీపలు 
పను లజజాతివి, స శ దరింపయాం? పారి. 1.62. 

పూ, 
గప్రల్లదు డజఅజాతి భక్తి కికానుండు.)” అజవచాకిరి 

బసవ. 1 ఆ, గొడ్డుచాకిరి, 

అజ తలనొప్పి “ఎవరు చేస్తారు రా వాళ్ళింట్లో ఆరవ 
| ఒంటిపార్ళ (0 నొప్పి, చాకిరీ, 43 వా, 

తల ఒకవేచే నొప్పి ఉదయం  అజవయేడుప్ప 
. (పారంభమె మధ్యాహ్నం దొంగ యేడుపు. 

దాకా పెరుగుతూ వ'స్తుంది, ' “ఈ ఆజవయేడుపులు ఏడి సే నేను 
'ఇది ఆరంభ మయి తే చాలా ' మోసపోయేవాత్లి కాదు తెలుసుకో,’ 

"కాలం ఉండడం, వివరీతంగా వ 

బాధించడం అలవాటు, అజ సేయక 

“పొద్దున్నే సూర్యోదయం కాక ముందే చనుదీయక-మనసుతో దాచు 

పెరుగన్నం తీింకే మూడురోజులలో నే . కొనక, 

భరత లనొప్పి మాయమె పోతుంది,” “పిక నజ: చేయక న సెప్పెద.: 33 

= చా కాశీ, 6. 267, 
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యలు జు 

అణీమెనకుండలు 

అయిేని కుండలు, 

చెండ్లిండ్రలో కొన్ని వర్తా 
దాస్యాన యై యుండ న్క జ్ర 

లలో ముందుగా ఆల్లెడ పట్టు 

కొని మేళతాళాలతో వెళ్ళీ 

కుమ్మరియింటినుండి అలివేణి ' 

కుండలు తెస్తారు. వీటికే. 
' రూపాంతరాలు అతి వెణ క సాకయడే న న్నిపు డ 

కుండలు, అలివేణి కుండలు, 

అవిశేని కుండలు, అయిచేని 

| 

॥ 
| 

' అజాకల బెటు 
(డై) 6 
"బాధ వెట్టు 

కంస వానా డవు భోజనో తరమునం 

(కం చెట్లక, 

ఇప్పుదన్ సకలవృ త్తాంతేంబునుక్ ఫా 

కాకీ. 7.174. 

“| పనూనచాణు( డజ్తాకలం బెట్టి దొ 

నజువ నావెలబాలికే్ విటావళిన్, 09 

కళా. 1.188. 

' ఆజాకల. బెట్టక పలాళనాస క్వ కంద వె, 99 
SE 

శా, మా. శీ ఆ, 89 ప 

కుండలు, ఏటివై రంగులతో అత్రాకలి సేయు 

చి తించడం కద్దు. 

అజివెణకుండలు" 

చూ. అటి మెన కండలు, 

అటు(గమ్ము 

ని బడు, కవియు, 
యా ల 

“అణు గ్రమి మజీయు ని ట్లనిరి నరేంద 

గిజిగొన్న పేమ భోగినుల6 -గామంబు.? 

గా, హరి, (పథ, పం డీ 966. 

“సల చు “నెత్తురు ర్లు బపహుమాంస 

ములక్కు నలు తమ్ము. భూతంబు లె 

రణం బౌప్పటి 

రంగ. రామా. సుం, 265 పు 

అటుదెవులు' 

శయ, 

అత్హాక యిడు 

'అటంక పెట్టు, 

న్ా, అజ్జాకలం బెట్టు, 

“*ఆంకొని యలు ఛెడుపేవేలు 

నేకట నో నమలవలయు నీమాంసము న 

క తాక యిడి యివిధధంబున6 

చేవవ వెడి పల్క_ నగునె ఛేనువు 

నాతోన్ ౧) భోజ, 

| 
"కడుపు నిండా 

బట్టు, 

నేడు అర్ధాకలి అరకడుపు 

అనే మాటీలతో నేయిది కన 

వడుతుంది, 

“ఆఅజాకలి చేయకుము, 
(=) 

బాధ సెటుక 
న 

భోజ, 6. 165, 

చూ అస్థాకలి, 

అజాడు 
ఆ 

ఉత్కంఠ గొను; . ఆశతో 
చుట్టుముట్టుల తిరుగు, 

“ఒక్క. 'జేదండ స్వామి మదంబు శే 

గరిణీధామంబు అలజ్రైడంగాక. ౨3 

కోమా, 1.86. 

“చిగురు బెొంపములందు6 దగిలి యజైై 

డుచు6 గరలు కోయిల సుస్వరముల 

కను.) మార్క, 0. 5,7, 

“ఇచ్బాలకులు మన వాలకసు సొమ్ము 

లందు నేమేనియు నపహరించుటకు 

నత్తాడుచున్న వారు. మోరీ 
(ముచ్చుల నెచ్చరికం గను పెట్టుకొని 

యుండుడు.. .”” (తభ, 1.107. 
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(అ) 

అటు కున బొడిచిన టగు 
యు ౪౨ ఇట, 

మిక్కిలి బాధ కలుగు. 

“క్రాట్టి కోలాపహాల "మొనర్చి గోడు 
గుడిపి రబు కున బొడి-చిన ట్రయ్యెం 

వం! యా 

బన్ీకిఎ) నాయక. శకి ఫు 

అలంకార విద్యార్థి 

విద్యార్థి వేము కాని ఆజిజాన 
Ey 

చేనివోడు. 

“వాడు వట్టి అలంకారవిద్యాారి . వాడికి 
చదు వేం వచ్చు? వేషం మత్రమే.) 

ఇబ, 

అలంగం తిరగడం 

స్వచ్చగా తిరగడం, 

నిరననగా అనువూట, 

అలక పాన్సు 

పెండ్లి లో జరిపే ఒక సాంగం, 

మంచం వడక వేసి, దాని, 

మోద నూతనవధూవరులను | 

కూ ర్స ౦డ జె ట్, దంవతి . 

'ఆతెంజబూలాలూ "అవీ ఇప్పిం 

92 అల___అల 

' అలజడి 

ఆందోళన, 

అలజడి వెట్టు 

తొ "ందర పెట్టు, 

“అప్పీచ్చిన వారలు మౌ యప్వులు 

సెట్టు మని చాల నలజడి వటన్ ఏ 

రుక్మాం. 4.110. 
చూ, అఆడజడి-పిటు 

అలబలము 

కలకలము. 

“అలబలమతోడ మృగ యు లరిగిరి 

"వంటకి సారం, 1.55, 

అలబలము సేయు 

అల్ల రి చేయు, కలక లధ్యనులు 

చేయు, 

“ఆల బలము ల'సంఖ్యము CE యలబల 

ములు సేయుచుండ. ,. 

చడం కూడా ఇందులోని' 

భాగమే. అవ్వడు అల్లుడు 
కోరిన చీ కోరిక నయినా 
మామగారు. తీర్చడం విధి, 
అది తీర్చే చాక అల్లుడు 

అలక పట్టి ఉంటాడు, 
“ఆ అల్లుడు అఆలకిపాన్సుమిద రేడియో | 
కొని మ్మని అడిగా డటం” వా, 

అలగాజనం 

చుల డిజనం, 
C౧ 

కొత్త, 815, 

విజయ. 8.140. 

సేయు కుక శారిక్ల 

విప, 2.56. 

' శోఆలబలము 

_నదల్సి” 

ఆఅలమారుచు 

బండి యెద్దులలో వలవటి 

దానిని దొపటికీ, 

దాసిని వలవటి కీ 

కటు, 
లు 

దావటి 

మార్చి 

అలర మ్ములు 

పుష్ప చాణములు, 

] “ఆలిని విరహూుల నలరమ్ము లాడ "నేన్స 

అలరుతేనెలు చిందు 
i ! 

కుమా, 9.124. 
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55 __జవరందనము నలరు౦ జేనె ల్నీం 

దినగతి మాధుర్యము. బొందుపడ నీలా 

ముట్రి ఫాలంతుక వారెన్ స 09 

. 2.85 

అలరొందు 

ఒవ్వూ, 

“అడి చూచి యలరొందు 

విభుని,’ 

వర, రా. బొ. పు, 8, 18. పం క్రి 

అలవి కాదు 

సాధ్యము కాదు, 

రాయలసీమలో ఇది నేటికీ 

వాడుకలో ఆన్న మాట, 

వ్యతి చెకార్గములో మాతమే 

యిది (వయు క్ర కమనుతుంది, 

ర నుం “బల 

మో పెట్టి “తెలియ నక్కా_ర్ముకముక ౨) 

భార. ఆది. 7.2684, 

“వ త్రు ఘనచబాహుబలం౦ బలికి 

మోటెను.) 

భార, ఉద్యో. 1.125. 

“వేరలం గపకో నలవి గామి జీదరం 

జెంది,”’ రి. 4.14, 

నలినాయతౌాశీ లేనడ లెంచ నంచవ 

య్యాళిక ల తెకు నైన నలవి గాడు. 

2. 

కకవాడికి*" అలవిగాని పొగరు. వా, 

రూ, అలివికాదు.. 

అ(లి)వి కాదు 

సాధ్యము కాదు, 

చేనినైనా తన చెపవ్పుచేతుల 

లోనికి తీనుకొనగాదు, 

ఊన వానికి నలవిధె | 

| 

ఇది వాడుకలో కూడ ఉన్నది. 

వాడు అలిపవి గాని మనిషి అని 

“రాయలవీవులో వాడుక. 

“అతన్ని పట్ట డానికి అలివి కాదు. 

కసీ మనుకొన్నా వో? వాడికి ఆలిని కాని 

నగచర ' 

| 

| 

| 
| 
| 

| 
| 
| 
| 

; నటుగా ఉంటుంది,” 
| c౧ 

కోపం. 39 బో 

“ఆ తిరునాళ్ లో ఆలిపిగాని జనం.” 
య 

అలసి సొలసి 

(శమవడి, 

““ఆలనీ సాలన్ (పీయంవద యంక్పపాలి, 

శకం, 2.225, 

అలికి ముగ్గు పెట్టినట్టు 

చక్క_గా తీర్చినట్లు. 

లోపాలను కప్పిపుచ్చి అన్న 

సూచన కూడా యిందులో 

ఉంది, 

“ఆవిడ మాటాడితే అలికి ముగు పిటి 
౧ 6% 

CNH 

అలికిడి చేయు 

యగు, 

“ఏమిరా ! మనమరాలు ఏమెనా అలికిడి 

చేనీందా 9 వాం 

అలిగి తన్నిన పజపు పయి 

పడినట్లు 

డుపు చేయగా వానికి మంచి 

జరిగినట్లు. 

“వెఅవకు కలలో. చజేనీన 

కొఅ-గామికి వగచుచోట గుణరత్న ము చే 

కణె నీక నలిగి తన్నిన 

బఆఅపఫుపయిం బడినయట్లు పద్మదళాశ్షీ 10 

ఊఉ. వారి, 5.155. 

సండితా, వూ, 887 ప్ప 
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అలిగి పజపుపె పడిన గతి 

కారణము భాధ కలిగించున 

దై.నను కార్యము శుభ|వద 

దెనవటుల ఉవయోాగించే ' 
ఇ. ఈ 

F ఉవమానం, ' 

రొబ విరిగి నేతిలో . వకినటు 
(se) ౧ 

వంటిది. 

కని కింక నడవిం జరింపంగం గలుగు టలిగి 

పజిపు పెం బడినగతి యయ.’ 

i కా, మా, 4.146. 

_ చూ, తన్నిన ఫరపుపె పడినట్టు. 

అలి వేణికుండలు 

చూ, 

అలుక తీర్చు 

బుజ్జగించి కోవము తీర్చు. 
““ఆలుక “వ ర్చెదం “గా బేని జలరుహోత్నీ ఎ” 

ప్రభా. 5.187. 

ఆటీ మెనకుండలు. 

అలుకలు తీర్చు 

క్రో వము పోగొట్టు. 
“వలప్ర పులపల్ల వుం డొక జు వట్టిచలంబున 

వేంపదీన నె, యలుకలు తీర్చి తీర్చి యొక 

యచ్చర వచ్చి... నును. 5.62. 

అలుకుచుట్ది .. 

లెటు. 
లు 

డడ అలక జ నిక ఉవయోా 

Gs 
“వాడో అలుక మట 

| 

బోలును ఎ” 

i 
| 

| 

లౌ, 

అలుకు వోదు 

Cs | 

వోదు, 

“న నేం తవ్వచేశా నని 

ఆలుకు *” అని నేటి వాడు 

కలో ఈ అలుకు కనిపి స్తుంది, 
| “ఫారిగొన 'కీయలు గా 

సూచు. 

పండి, ద్వితీయ, మహిమ, 47 పుట, 

దక్ 
0 దని 

' అలుగువారు 

సొాంగిషారలు, 

అలుగు లనగా తూములు, 

చెబువు నిండా సనిండినవ్వుడే 
అలుగులు_ పారడం జరుగు 

తుంది, 

“అరిది సురత భావర సము అలుగువార 

సం. 8.219. 

చూ, అఆలుగులుబాటు. 

తాళ, 
ap) 

అలుగులు వాటు 

చెతున్రలు నిండిన వుడు వైన 

నీళు ఒక ేపు దొరలి 

పోతాయి, అలాగే లతణ 

యా ఇట నిండి పొరలి పారు 

అనుట, 

“ప ళ్ళెరం 

యనుచు.” 

బలుగులు వాణి రా 

బస. 7. 201 పుట, 
చనుంగప్పు దొలంగ వాసనాాలి కెదు 

"కేలనల బరు వొప్ప నలుంగులం బాటు 

కరణి, మను. శీ.81. 

““చెటువులు అలుగులు హౌరినవి.’” వా. 

చూ . మణివపాటు * 

] ఆఅలుచగు 

చులకన యగు, 

నేటి వాడుకలో అలునగు 

అన్నట్లుగా వినవ నుంది, 
౬ Mn =) 
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“వీడుయబట్లు అలుచాయె వేడుక al 

వోయెను ?” తాళ్ళ, సం, 5.128, 

“వాడింటికి పచేపబే పోవడంవల్ల అలు ' 
| 46న శంక అలట జ్ దో యయ్య చ్చే 

ap క్ష 

_ెనెటులగటి 
జె, సి పొయ్యాను.” 

అలో లక్మణా యను 

వరిబేపించు, 

ene బావమౌని దివి రాహుం బట్టి 

(మింగంగ నె, యల్లో లమ్మణ యంచు? 

బాణ నత. డయ్యాఖండలుం జూచు. 

చున్, బె లె ఫీభర మేంచ నింద! 

మహీభ్ళ బే దీ యటంచుకా వెసకా?., 

రామకథా,ఉ త్త,.కాం.వూ.భా. 5.48, 

అలో పొలో యను 

“తను దతుగాం గయికొనినతల్లి యలోే 

పాలో యంచు దుఃఖమ్ము నొందు 

చుండి. పాణి. 5.108, 

ఆఅల్కానాయోలు 

తెటు, 
లర 

. చూ, అల్కా వాడు, 

ఆఅలాగావాడు 

నీచుడు. హలా అంజు తేలిక, 
చూ. పహాల్కా వాడు, 

“వాడు వట్టి అల్కావాడు. వాడికి 

స దూరంగా ఉండడం మంచిది.’ 

ఆ వా, 

అల కలోల మగు 
ఏన్, aa) 

నానా అల్లరీ అగు 

“దివిడీవొంగలు వస్తున్నా ర "సేసరికి 

ఊరంతా అల క లోలం౦ం అయి 

పోయిందిల” వా. 

అల ట పెటు 
గ ర 

కపషవెటు, 
లట 

ఆల్లాడునట్లు ట్లు చేయు అని ఆర్థం, 

బసు, ] .10. 

 అలము తాడే బెల మయినది 
౧ “దా 
గతిలేనమ కు గంజే పాన 

కము వంటిది, 

ఆల్లం కారంగా ఆంటుంది, 

అబే బెల్ల గా మారింది 

అనుట, 

అల్లరీ ఆగం 

చూ. అల్లరీ వాంగామౌ, 

అల్లరీ హాంగామా 

గందరగోళం, పాడానుడి, 

“వాడి దంఠఅా వట్టి అల్లరీ హాంగామౌొ. 

చేసేదీ లేదూ పేని లేదూ. 39 

చా అల్లరీ వహాంగామౌ, 

అల్ల ల నాడు 

యి, 

ధ్వన్యనుక రణము. 

“లేచి కుచంబులున్ దుజుము లేనడు 

మలల నాడ నయ్యెడన్ .౨’ 

మను. 2.29. 

అల్లాటప్పా 

“తేలిక యెనది, మామూలు. 

వ్య తి శీశార్థంలో చే పినవ 

సుంది, 
అలాటి 

“ఇ "దేం అల్లాటప్పా వ్యవహారం కాదు, 

నిదానంగా ఆలోచించు.’ వా 

అలాడగ 
ne) 

గజగజలాడగా, 

ఫీమ, 1.47, 
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అలాడి ఆకులు మేయు అలి విలి గా 
లా య ఉదా 

నానాక షాలు వడు, చిక్కగా, 

ోఆలాడి ఆకులు మేనీ ఆ ఊరు వెడితే “అల్లి బిల్లి గా నల్లుకొను బొండు మల్లి 
తీరా్వాడు ఇంట్లో శే డన్నారు.? వా, యల రాధి, శ, 115. 

ఆలాడు ' అలివిలి యగు 
C0 ౧౧ 22) 

రొదించు, కొట్టుకొను, కలసిమెలసి యుండు, కూడి 

| (య 

అల్లారు బెల్ల ౦ | “అరిగి తనకూర్శి చెలువతో నల్లి బిల్లి, 

(వీయ మైనది, యగుచు చెప్పటియట్ల "నెయ్యమున 

“ఎలబంధువులక నల్లారు బెల్ల మె. స) ' నుండల పరమ. లి,.27, 

కళా. 6.190” 'అలిని లె యుండు 

అలారుముదుగా ౬... 
నా ద్ ఆనందముతో నుండు, 
గారాబంగా, 

నిట. 
య 

“అనుంగుం|గీడల “సల వారలకు 

లారుము దైెనహూంతునపక ౫? 

వసు, 9.989, 

“వాళ్లు ఆ పిల్ల నెంతో అల్లారుముద్దుగా 

పెంచుకుంటున్నారు, 00 హొ 

అల్లిందామరయునుబోలె 

అపినాభావముగా. * 

“నీరజవదనా 1, మేమిటికిం దలంకె 

దల్లి ౦ దామరయునుబోలె నుండి తగవు 
బఐిడుతురే.? ఉ. హరి. 5.20. 

అలి విలి కొను 
౧౧ ౧ 

వ్యావించు, 

కమా వ్రల్ (కోవులు నలి బిల్లి కోను ' 

కాం'తారంబులందు,”’ మనుః ల 22 

అలి విలి గ నలుకొను 
అం 0? య 

చిక్కగా అల్లుకొను, 

““వాసంతిక' లుద్యల్లీ ల నల్లి బిల్లి నలి ' 

కొనిన యొక లతా గృహాంతర వీమున్ ౨) 

మను, లీ,118, 

 “బలిదుం డల మెల్మంగపతి అలి 
య ' య 

"బి లె యున్నా డమ్మా యశో 
ఎ 

దమ్మా.” తాళ్ళ, సం, 10.161. 

అలి బెలి మాటలు 
రాగా 
కల బాలి మాటలు, 
య ag 

వంకే. 8.161. 

అల్లి రము లాజుగించు 

అ'ల్లెము తిను, 

“అల్లిరము లారగించ విన్నుండ వె 

' వేడుకతో వచ్చేసినట్లు.’ 

తాళ్ల, సం. 9,144. 

' అలుకొను క్ష 
౧ 
l. వ్యావించు, 

' “జలశీకరంబులు చద తెల నిండి.. 

చుక్కల నల్లుకొనం. 
వర. రాయు. పు. 16 పం కి 25, 

2, వృది చెందు, 
; p 
“అల్లుకొనెం గర్మములు అక్కడికి 

నిక్కు_డికి౨? తాళ్ళ, సం, 7.256. 
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అల్లుడు, ఏమ్మా తం కళంకం లేని, 

(స్ట యల్లుగుఖు తన యుండు పులున్ . 7) “6ఆల్లుపా లెటుగని నా కలం బను 
(వై) 

భార. అళ్వ. 8.169. మంచి మడుంగుం జీరకుం జాల మెల 

అల్లుడుకొమాళ్ళ సోలంకి? ఊత, వారి, ర.92. 

“పారతోపాటుగా ఉండే అంగ | అల్లైము తిను 

రతుకులు. 

(టౌను, 

అల్లుతండము 

“విటుల మొత్తను, 

చేశ్వానూతేకు. నిటు లందరూ 

అలు శో, దాసి వె వచ్చిన 
౧౧౧౧ వ న 

పలుకుబడి. 

“అల్లుతేండంబు చే భన మెల 

గానుచు.ిి దళ. 5.17, 

అల్లుని మంచితనము 

అరు దనుట, 

ప్ మం-చితేనంబును, గెల ని 

సాహీత్యవిద్య Meee లేవు.”’ 

సుమతి 

అలునేరేళ 
౧౧ ౧౧ 

విల్ల ల ఆటలు, 

“ఆవల వన్నె అలలో ఆలునేశ భింతే 

నివలి నిన్న టియునికి వంటికి గల దాఖి? 

తాళ్ల, సం. 5.274. 

చూ, అల్లో నేశేళ్తు, 

అల్లా రేబూచ 

'వశ్యామాత, 

. అల్లు డ పాలిటి దయ్యము. 

“లోకముల 
బూచి, కి 

7 

కొల నూచి యల్లుం[డ 

శుక, తి.1]రి. 

*“మా అల్లుడు అల్లెం తినడానికి వచ్చి 

6 న్నాడు. వా, 

“ నీజేం రా అలం తిన్న అల్లుడు లాగా 

ఉన్నావు వా, 

“వాడు అ ల్లెము తింటున్న అల్లుడు 

లాగా వాళి ంట్లో మసులుతున్నాడు. 00 

నో, 

అలోనేరేళు 
య aa) 

వెన్నెలలో ఆడుఆటు, 

66... వెన్నెల దినమున 

నల్లో నే రెళ్ళు గాక యావల.6 గల పే) 

రొ. సుం. కాం. 181], 

'చౌూా అల్లు నేశేళ్లు, 

అలాచమానం 

మూ తేవినర్హ నం, 
జ 

వై దిక పరిభాష, 

““అల్పాచమొనం చేని వస్తాను, కాసేపు 
క్షమించండి. 

అవకతవక 

అ_న్నవ్య_న్తపు - అర్థం లేని, 
“ఇలాంటి అవకతవకపనులు చేస్టే 

నొంతుమిోదికి వస్తుంది. జాగర్త” వా, 

అవకతవక పని 
తెలివితక్కు_వవని, 

చూ, అవకతవకమనిషి, 

ప క 
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అవకతవక మనిషి 
తెలివితక్కువ వాడు, 

చూ. అవకతవక' పని, 

అవఘళించు 

ధిక్క_రించు. 

ఇద్ నామ్యుమును "దెలుపు 

మాట, 

నెష., 1,87. 

అవతల చెంబు ఇవతల పెట్టదు 

(డు) 
ఏవనీ చేయము (డు), 

“ఇవతల అవతల సెట్టపండా 

సంసారం ఎలా నదునుంది.?” వా, 

అవతల పుల్ల ఇవతల పెట్టదు 

(డు) 
ఏవని చేయదు(డు) అనుట, 

చూ. అవతల చెంబు... 

చెంబు 

అవతారం 

చేవం, . 

నిరననలో అనుమూట, 

“ఏమిటా ఆ అవతారం. కాస. 
మొవహాం కడుకొని బట్టలు మార్పు. 

కుని రా వా, 

“వాడూ వాడి అవతారం చూ సే వాంతి 

కొసుందిలి? వౌ, 

అవతార మగు 

సుటు, 
అట్లా 

“క్రీ రవారాళశిలో నవతార మయ్యె, 
చార (యనుక న్యకు.? 

హర, 6.86. 

అవతార మెతు 
అణాల 

అవతరించ్లు, 

“స రైతే యవతార మో యుగమందు. 

పల, పు, 150. 

' అవదకాకి 

వలుగాకి, 

“కూర్సి చటం బటునకొని తెచ్చె లోపలి టట 
కవదకాకి నారి య తలారి)? 

పంచ. వేం. 1.595. 

 అవదూటు 

యూ, ఆపదూటు. 

అవధారు 

అవధరించు; విను డని 

లతో 
మాట, 

చెద 
ది 

-చెవ్రూనవ్వుడు అను 

“తర్ణిత భవ యవధథా రవధారు.”? 
పండితా. (పథ. పురా. వుట. 876. 

ఆవని దూరు 

భయవడి పాటిపోను, 

“కాండతో చనెనవచ్చు డననవచ్చు 
నతం జెన నవని దూరు.” 

పాండు. 1.74. 

అవపథ్యము 
ఓ" వథ్యము అన్నట్లు వాడు 

కలో వినబడుతుంది, 

““అవపథ్యం చేయడంతో రోగం తిరగ 
బెట్టింది) వా. 

చూ, అపథ్యము చేయు, 

' అవపాడి 

అన్యాయము, 

“అధికారిచయము దత్త, ద్విధముల 
నవపాడి చేసి వివిధధనంబుల్ ...... 
అంతకంతకు. జెటి చెకా.)) 

దశ, 11,116. 

చూ, అపపాడీి, 
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అవమానపడు ' అవసర మిచ్చు 
అవమానము పొందు, | దర్శన మొన 

“అంత అవమానపడి వానింటికి మటీ “ఆవసరం. బిచ్చి శివుడు బ్రవ్మాచ్యు 

ఎళ్ళడ మెందుకు ౪’ వా, తౌదిడేవతేల గారవించె.? 
రి 

| 

9 కాకీ, 7.222. 

అవమానపజచు భాగ. అష్టమ. 220. ప 

అవమానించు, _అవసరములవారు 
“ఒకరిని అవమౌనపఅచ డంవల్ల వచ్చే. (వతీహారులు, 

కి | 

లాభం క) వ, ““మాతాక 'ెల్పు( "డేమజక రాజునకు, 

అవమాన పెటు జను6 డన్న విని యవసరములవారు.” 

అవమానించు . వరంరా. చా. పు.208, పం కి 11, 

అవసర వేళ 
అవల నే నున్నాను 

పూజూవేళ, 
పుగత వని అంతా నేను పండితా. పథ. దీమా, పుట. 286, 

అనువట్ల ఉవహయూగిం చే అ_న్తవ్య స్తపు మూటలు, 

పలుకుబడి, వనికిమాలిన మాటలు. జం, 

“ఇందుల కె యే యడ్డను వలవ దవల “వదరుచు నున్నవా రుణ కవాకు 

"నే నున్నాండన్ . ఆము, 2.98. వాతలు, గిర, లోకా. 12. 

ఆవతల న నున్నానుగా. ఆదం తా చూ అవాకులు చచదాభులు, 

చను చూచుకుంటాను.ో వా, అవాకులు చవాకులు 

అవళాత్తుగా “ఏవేవో ఆచాకులూ చవాకలూ 

అక నాతుగా, నాలుగు వాగి పోయినాడు.’ వొ, 

ఠా శాకీయా, 922... చూ. అవాకచవాకులు, 

_ అవాజ్యాననగోచరుడు 

అవసరనై వేద్యం మ సగ్ చ నుకూ అంద రు నసు ట్ర 
ఏదో కాన కడుపునకు, ందిని 

లాం వాడు-భగవంతుడు, 
వేయుట కగునది, ీ 
షం నానే “యతో వాచో నివ ర్తంలే 

నై అదె ర్త a లన అప్రావ్య మనసా సహ” 
జు ఏ లెక ర స్పుడ ఇట్టుట్సవ అన్న వైదిక న్నూక్తివై 

వచ్చినవలుకుబడి, ం— లా రా 
ce వచ్చినవలుకుబడి. 

ఇప్ప టికి ఈ అవసర నై వేద్యం కాని, 

వ్వండి. ఊరికి వెశ్రేటప్పటికి పొద్దు ' అవిచారితరమణీయము . 

ఫోతుంగి.?? వ్. చూ, ఆఫాతరమణీయము, 
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: oe |b ' మలుక న్ఫోవి యవుడు కతిచిన నును. 

అవినాభావసంబంధం వా, తేరమో6ందఈ గాననగు పలువరుస. 

ఎల ల్లవ్వుడూ కలిసి యుండుట, _ పారి, ర 48. 

విడదీయరాని. సంబంధ అవరు దర్భ యగునె?. 

“ర,  రసానికీ యెప్పుడూ అవి. 
వాభావసంబంధం ఉంటుంది” 

అవ్వును కాదు అను 

ఎదురు చెవు, 

దంచు మాజాడుటల్ , “గలవో రిం 

శాజనో, 100 

“సీ మాట శెప్పు జెనా అవును కాదు 
అన్నా నాకి 

“వాడు నీ వేం చెప్పినా అవును శాదు 
అనకుండా చేస్తాడు. వా, 

అవు గాక 

కాన్ అనుట, 

| హర, 4.89. 

అవు గా దను 

తిరస్క-రించు, బదులు చెప్పు, 

“వహారివార 

దనల రాదు. 

అవుగాములు 

మంచిచెడ్డలు, 

“నీవు చని యవు-గాములు నిశ్చయించి, 

యాశళం చెగం గోయు మదియ 

నుత్పాంణరత.” ప్రకా. 8.107, 
చూ. కె గాములు, 

తాళ్ల, సం. 6.40. 

రం, 

అవుడుకజుచు 

చెదవి కొబజురు, 

“ఏరి చెంద( డతుం డొెందయగ గర 

మెతిమి మ మ్మవు గ “అవు లెమ్మని యూజడిలెన్ నుడదంత.? 

క. 

వా, 

అకార సావ్యు మున్న ప్పటికీ 
వషి తత అన్నిటా ఉండ 

_దనుట, . 
వేనున. 80. 

' అవురుసవు రగు 
“కలలో నైనను నీదు మాటలకు నాగా 

మీక్కి-లి (శేమవడు, 

“ఏప్ర చెగి యవురు సవు కై యనువు. 
దప్పి యదవద యె. ?9 PE 

ఉ. హరి. 1.148. 

“ఆఅవురుసవు రెరి గుజగుజ యెరి డస్సి 

రొల్ల బోయిరి చారి తల్ల డిలిరి.”” 

“వారవి, రి, 10. 

అవుల బుచ్చు 

తొ సిపుచ్చు. వోనాడు, 

పండితా, ద్వితీ మహి. పుట 214. 

., అవులెమ్ము . 

జా లే, 

పారి. 1.69. 

చుా. అగు లెమ్ము. 

అవ్వను పట్టుకొని వసంతా లాడు 

అనమానులతో నరసాలకు 

దిగు, 
“ఆత నేదో పురాణం చెప్పుకొనే ముస 

' లాయన, ఆయనదగ్గర నీ పాండిత్యం 
' వెలగ చెడ త వేమిటిరా? అవ్వను 
పట్టుకొని వసంతా లాడినటు |? వా, 

, య 

చూ, అమ్మను పట్టి వసంతేము చిమ్మి 

నటు, 
టు 



“ఆర్థమిప్పించీ యవ్వల నడుగు వెట్టు. 0) 

శుక. లీ ఆ, 4 ప 

కర్ర డబ్బు అక్కడ టి ఆవతలికి 
(AD ॥ 

అడుగుపెట్టు.” వొ, 

“ఇందులో సంతకం సెట్టి కాని అవతలికి 

ఆడుగు పెట్టడానికి విలు లేదు.” వా, 

అవ్యలి కించుకొను 

తొలగించు, అవ్వ లికి (తోయు, 

cee యుముక నవ్వలికిం చికొని, 93 

దళప. 10.105, 

అవ్వలిమో మగు 

మాూాటువూ మగు. 

ఉని వ్వెజు6 గందుచు మదిలో, నవ్వలిమో 

మయ్యె నప్పు డనిరుదుండున్ .)) 

౨. ఉపా, 8.4]. 

అవ్వలిమో మివ్వల యగు 

“తెర దీసీ 

అటునుండి యిటు తిరుగు, 
యాసలతో దృ ము ంచి. 

చూచీన చూపు వరుస 'నవ్వలి మో మివ 

లిన నవ్వుల 

అశ కదౌర్తన్యం 
ఆ జ 

తాళ్ళ, సం. 8.152, 

చూ, అసమ ర దుర నత్వం ॥ 
థి జ 

ఆకులు మీటు 

“మదన మక్కు_నం 

, మొగ మె త్తి య్మశులు, మె ల్తనం గాన 

ఫోరం బావ మోటుచు నుం జేకాం) 

నోటితో కన్నీ రు తుడుచు. 
గృపతో, నొ త్తి 

మను, లి.1రి?. 

అవ్వ---అ్మశ్రు 101 అభా ఆప్ట 

అవ్వల నడుగు వెట్టు అఈళ్ళాచమే.... 
నిర్బంధించుటలో ఉ వ యో!  వాడిదగ్గర ఏమున్నది మున్ను - 
గించువలుకుబడి. దుమ్ము అనే అ ర 0౦లో 

ఈ వని చేసి కాసీ కదలవీలు ఉవయోగించే “చెదిక 
లే దనుట, వరిభావ.. 

“అశ్నాచ మే మృ_త్తికాచ 

మే అ న్న చవుశంలోని 

మంతంచె వచ్చినవలుకుబడి, 

“వాడిదగర యేముందిళ్లి అ శ్యాచ మే.) 
౧ 

మ 

“ఆ శ్మాచ మే మృ తిశా-ద మే 

చమకం. 

_అృశుతర్చణం 
జలాంజలి, 

_తిలజలతర్పణము “కాక అశ్రు 

తర్పణము కూజా యిటీవల 

వాడుకలోనికి వచ్చినది, 

అష్షకషాలు వడు 
బబ 

. దాస్యం, సదతనం, 

అన్ని విధము లయిన బాధలు 

వడు, 

నత, ఆదరువు లేక పోవడం, 

అడుకో_వడం, ద్ర వ్వ లేక 

పోవుట, 

గావడం, 

అష్టక ప్రాలుగా' 

అవ్వ్దులవాలు 

దేశాటనం అన్నవి 

వరిగణితము 

లయినసపి, వచ్చన 

వలుకుబడి, 

లో 

ఆరు 
ర 

“నను అష కసాలు పడి ఆ పీలను 
బల లం 

| | సాకానులి వా, 
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అష్టనీరాంజన ములు పద్ద, లింగ, గరుడ, కూర్చ, 

ఎనిమిది అర్చనలు. స్కా_.ందములు, 

దర్శన, అవసర, మజ్జన, “మద్వయం భద్వయం వైన 
చతుషయం 

మాంగల్య, శృంగారం వ్రాలి హాసో_ని 

మహో, ఆనంద, అనంఖ్యాతే ' పురాణాని పృథక్ పృథక్. బా 

సీరాంజనములు, 
నలు పండితా. పథ. దివా. పుట 189. చీట్టాదశవర్హన 

నము[1ద ము, 

అష్టవీధవధలు Nn చం నోదయము 
ఎనిమిదిర కా లె న చంపుటలు, Pe oC ఆ ) 

న సూరో(ోదయము, ఆదాన 
అష్టళ్ భనములు శ లీ 

ము, నలిల్న్మకీడ, మధుపానము, 
రతోత్పవము, వ్మివలంభము, 

వివాహము, పుతోత్ప త్తి, 
మం [తే ము, ద్యూతము, 

(పయాణము, నాయ కాభ్యు 

అష్టపిధములయిన “మంగళ 

కార్యములు ఎ; అల౦కారా 

దులు, 

“తన పురంబునం దష్ట్ర శోభనంబులు ' 

చేవగ్ళహంబులయందు విశేషపూజలు 

సేయిం చె.” భార. అర, 2,221, ' దయ ము, శై లము, 
_--ఏని వర నలు, అష్టాంగ మెజగి యుద్గము_ఐని వర్ణనలు 

అహోాంగములు తాకునటు' అవాదశవరాలు 
లు ౧ రు వం! 

నేలవై సాగిలవడి, సాష్టాంగ వదునెనింది కులాలు, 

వడి, బస, 7 ఆ, 180 పుట, 

“ఆ లలనకు నత డహ్రైంగ మెజిరగి ఏఏ అషాదళవిద్యలు 

బస, 6. ఆ. 150. పుట, టె 
పదుచెనిమిది నిదంలు, 

అష్టాదశ పురాణాలు | 
చతుర్హ శవిద్యలు, ఆయుె్వే 

' గాంధర్వము, ఆర్థ శాశ్ర్రాము 

కలిపి వదునెనిమిది, 

(బ్రహ్మవైవర్త, వామన, అష్టావ (కుడు 
వాయ వ్య, వెప్పువు. వట్టి వక బుద్ధి అనే అర్థ ౦లో 

వారాహా, అన్ని, నారద, ఆవ యోగిసారు, 

పదునెనిమిది పురాణాలు. 

మత్స్య  మార్క-౦జేయ, 
భాగవత, భవి వ్య త్, 

(బి హో ౦డ, (బా హ్న, 
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ఇది ఆనలు ఒక ముషి. 

అయినా తరువాత -ఈ యర్థం 

లోనే వాడుకలో నిలిచింది, 

| 

“వాడు వటి అ స్తావ కుడు,’ వౌ, 
ర ౬ 

అష్టావ కంగా 
ల్ 
వాడుగా, 

“వాడే పని చేసీశా అప్టావ( కంగా 

ఊంటుంది.?” వొ. 

అహో త్తరశతనామావళి జపించు 

స్తోత పాఠం చేయు, 

నూట యెనిమిది పేర్లతో 

"దేవతలను పూజించడం అల 

ఇరాటు, 

“మాకు వోజూూ వెళి వాడిదగ్గజు అపో 

తరశత నామావళి జవీసుంటాడంలి వా* 

అసంబద్ల[పలాపం 
ధి 

అవ స్తుత (వనంగ 0, 

“వాని వన్నీ అ సంబదపలాపాలు వా, 

అసడ్డమాటలు 

అడ్డుమాటలు., 

చేటికి రాయలవీవులో వష 

చేస్తా మన్నా అన్నీ అనడ్డాలే, 

వెం, 

| 
i 

| 
i 

ఏడైెనా మంచివని చేస్తా 

మంకు లత, అనడ్లాలు ' అని 

(వచుర ౦గా వినబడుతుంది, 

నిరసనవాక్యము అని వావి విళ్ళ 

లోనూ, అ శ్రద్ధ, & ఉత, 

తృణ కారము, అిరస్క్కారము. 

అని నూ. ని, లోనూ, అనడ్డ 

అనమాట కిచ్చిన అర్ధాలు 

సరి కావు, 

. “సరకు సేయ వను చసడ మాటలు 

గొన్ని యాడినంత నేమి”: 
భార, శాంతి. 4.426. 

అసమర్లదుర్తనత్వ్యం 
డి దె 

చేత గాని దుష్టత, 

వాడు చెడ్డవాడే కాని చెడుగు 

చేవ నో E "లేదు అనేవట్ల 

ఉపయోగిస్తారు. 

“వా డేదో న న్నీపు సకం రాయ 

మన్నారని ఊరికే యె తీపోసుకుం 

టున్నా డట. పోనీ ఆది ఆపగలడా 

ఆదీ చేతకాదు. ఇబే అ'సమర్హ దుర్జ 

నత(ం ఆంెకే.? న వా, 

అసమీక్ష్యకారి 

ఆభోచింవక వని చేయు 

వాడు, దూరద్భృవ్షీ లేనివాడు, 
రి 

ఆఅసలార 

ఎనలార - భాగ్ఫుగా ఒప్పిద 

ముగా, 

' కతనసలార మవొయింట నారగించినను 

బసవనమం (తీ ద (బదుకుదు ననిన.” 

బస, 7 ఆ. 204 పుట, 

అసలుకొను 

అలముకొను, 

“ఒడల నసలుకొను నెతురుం గడిని 

జై మి. 6.128, 

_ అసలుకొల్సు 

అలంకరించు, 

| “మసిబొట్టు బోనాన నసలు క్రొల్సిన 

| కన్ను, 33 (క్రీడా. పు స్ట) 4 45 
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అసలు చొచ్చి అలయు 

"తెలిసి తెలిసి బాధలో వడు, 

తాళ్ళ. సం. 11. 8 ఛా. 74... 

అసలు మసలు 

లాంటిది, 

“కిసలయచ్చవి పునరు కి నసలు 
మసలు. పాండు. 1.181]. 

అసవు సవు లగు 

అవవదలగు, 

వార, 8.10. 

అసహాయనూ- రుడు 

వ 

పోరాడగలవాడు అనుట, 

పోరుతోన కాక 

సమర్థ డెనా దీనిని ఉవయో 

గిసారు, 

“వాడు ఏ చేశానికి పోతే నేం? ఏ 

ఊరికి పోతే నేం ? జయించికొని రాగ 

లడు, అసహాయఘారుడు మటణిఎి 

అసావాదిత్యో (బహ్మ గా 

ఏదో సూటిగా చెప్పక తిరు 

గుళ్లుగా చెప్పు, 

సంభ్యావందనంలో “అసా వా 

దితో బ్రహ్మో. ఆంటూ తల 

తు గ్గ 
సభను చలుట వె మ 
౧౧ ae వ , 

పలుకుబడి, న 

(కరః అసావాదితో్యో 

నాకు సరిపడదు. 

లేకుంటే లే దను. 

CH 

(బహ ఆంతా 

ఇ సే ఇసా నను. 

క 

నహాయమూ లేక నే 

' అసికోతలు కోయు 

కడికండలుగా చేయు. 
చిన్న చిన్న ముక్కలుగా 
నఅుకు. 

నమూన మగు, ఎనక మెనగు ““నెట్టన ముల నున్న చిటిక తిం దిగిచి, 

కొన్నింటి ముక్కు__లం క్ర న్నింటి 

చెవులు గొన్నింటి చెక్కు లు గోంతలు 

వెట్టి, యనికోంతలుగ్డ6 గోయ. 

దేనిలో ' 

ద్వి. హారిళ్చ. వూ, 2040. 

అసిధార్మావతము 

అతికవ వెనదిె, 
8౨ ౧0 

క_త్సివాదరమై 

దనుట, 

6 వ్రానిత్రో వ్యవహరించడ మంటే అనీ 

ధారావ్రత మే.’ 

అసిమిలోని దొకటి, అ మ్మెడీ 

దొకటి 

నడ చుటవంటి 

వొ, 

ఒకటి  ఆఉంకు ఒకటి పెకి 

చెప్తూ. 

“అనసీమిలోని దొకటి య మెడి 
దొక్క_టి, నీ చరిత్ర మెల్ల, చేడు 

తెలియ.’ హారి. 2.15]. 

చూ. అమ్మే దొకటి అనీమిలో దొకటి, 

అసియాడు 

- ఇటూ తీగవతె వంగు, 

డగు. అసి _ క్ర త్తి = కూడా 

అలా కదిలించినవ్వుడు అసి 

| యాడుతుంది. అందు పె 
యో 

వచ్చినమాట కావచ్చును, 

“కానుందీగ లసీయాడ.” భీమ, 5.15. 

పాండు. 8.77. 
నిజయ, 1.126. 



5 అ న___అసో 
అనే నల! 

వ్యర్ధ ముగు, 
థి 

ఆనీ వోవ 

యనుచు.?? 

వచ్చునా యనీవోక 

గౌర. హరి. ద్వి. ౨6౮౧5... 

అసురుసు రగు 

“మునురుకొను జరభరంబున, నసురుసు 
రె యున్న మమ్ము నడీికిం-చితిని...? 

మను. 4. 

చూ, అవురుసవు రగు. 

అసూర్యంపశ్య 

ఎండక న్నెబుగనిది, 

చాలా సుకుమారి అనుటకు 

దీనిని ఏరి విగా ఉవయోగిస్తారు, ' 

| | 
| 

| 

రాజ[స్ర్రాలను అనూర్యంవశ్య 

లని అనేవారు. 

అస్థలిత (దహ్మాచారి 

“బహ్మచర్య వతమును అతు 

రాలా అనుస్టి.చేవాడు, | 

ఆ సమానం 

. ల లవ్వడూ, 

సూర్యా_స్తమాన 

వరకూ అనుటలో మిగిలి అదే | . 

| 

అర్ధాన్ని సూచించేమాట. 

“e పానం ఇచే గొడవ పెట్టుకొని 

కూర్చుం యే ఇంట్లో పని అంతా కవరు 

చేసారనుపన్నా వు? 233 వా, 

ఆ సమానూ 
— . ' 

ఎల వ్వడూూ, 
లు 

“ఆ సమానూ ఈ వెధవ గొడ వేమిటిక? 
+ “పాల 

చూ, నా! నమానం, 
ద ద ద 

అస్తవ్యస్త ఏపు మాటలు 

అందిక పొందిక తేనిమాటలు, 

త్ర సవ్య _స్రప్రుమాటలాడం గొందటు.” 
వాని అవి 

భార. సౌ పీ. 1.197. 

అ సవ్య స మగు 
ఆ) a) 

తల కిందు లగు, త 

“దు సరమును నగు నస్క వ్య సంబగు 

"నేని నాక వగపు గదిరెడున్ ౨) 

భార. [దోణ. 2.808. 

అసువిసుగా 
నుత అ 

జాతి బాలక, 

కొత, 276. 

 అనుది నగు 
అలా) అలలో 

నతవుత ముగు, బాగా అలసి 

పోను, 
(తివేణి. 68 ఫు 

అన 
అస్త్రశనాం లుడుగు 

బల ముడుగు, 

“అక్కడికి పోయివచ్చేటప్పటికి అ, 
ma ఉడిగి పోయాయి.” వా. 

అస్ర్రసన్యాసము చేయు. “- 
వని మానివేయు, 

బషరుడు విఖండిముఖం చూచి 

__అనశ్ర్రునన్యానం చేయుటవె. 

'యేర్చ్పడినవలుకుబడి, .. 

“ఈ వయసులోనే" అ స్ప సన్యాసం 

చేసే ఎటానోయ్ 12 నా చా, 

ఆఅసాధ్యపు పిండం: 

గడనరి, 

' “వాడు వాలా అసాధ్య పుపిండం ౧! నె, 

అసావీసం 
అలల. అనాలి 

౧ య 
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అ_స్తవ్య స్థానికి జానవదరూవం ఆకతాయి 

కావచ్చును, ఫుంఠ', 

అస్థు లరిగెటట్లు “వాడు వట్టి అక తాయి. చదువూ లేదు, 

ముకకలు వీరిశేటట్లు, సామా లేదు. వా, 
“ఆసు లరిగేటటు పని చేనీనా అక్కడి. ఆక తాడు థి రగ 

డికే  సరిపోవడ కష . కక్క గ్ ౦ బ్రంగా క వ్యమునకూ నంథభమునకూ 
ఉంది.’ వొ, ఆం 

| ర్ ॥ అస్మాకం ట్టు కాడ 
లు ా ““ఆవావ( పవహాదు లగుమౌారుతేంబులు ఉంపుడుక తె, 

ఎమి | తగుల ట్రిన యాక తాళ్లు కాయి? 
వె దికులు మాత్రమే ఉవయో. ఖీమ. 4.59. 

థ్ న్ జే నీ 
అసాకం సహా కుటుంబానాం PN అడగించు, co 
త్వాది నంకల౦లోని, రె 

9 ఫ్ అ ని “నభ స్థలి నంబుధి నాకపడక చరి 
వాక్యంలోని భాగం, ఇతర యింపక.౫) భాస్క. కీష్కిం. 
వె దికపరిఫాపలవలెనే ఇది. కనము తూటు సొ 

తర్వాతి వడానికి - కటుంశా | ఆకనిము తూటు పొడుచుక యైన 
0 చనును నికి సూచక మయినది. + 

ఆ కటుంబమే ఉంపుడుక శ్తెగా ౨నిధముగా నైనను తప్పించు 
- నెమ్మదిగా మారినది. కొని బోనును, 
అహమీంచు “ఆకసము తూటు వొడుచుక యునధ 

జనును 4?’ హంస, 4.198, 

నేనే అన్నిటినీ చేయగలను. కగొను 
అని ధీమాతో విజ్బంభించు. | ఆ 

“లెక్క క్రున్. మిగిలిన సన ల్ నిరుద్దు డగు, 
డపహామిం-చి వధించుట .”) . 2.48. | “దోణు బాణవృతుం జేయ నతం జాంక 
అహోర్మాతస్య గొనక యతని ధనువు (వేం కని భల 

ఎల వంకూ మున? (దుంచి.”? 
YY DPI? స్ో భార. (దోణ. 1.201, “అహోరాత్రస్య వాడి కచేపని, శల. (౯ 

పని లేదు.” వా. | ఆక గొలుప్ప 
ఆకను బెట్టు ఆకర్షించు, నిలబెట్టు, 

కష్ట చెట్టు, అడ్డగించు. ' మడుగు మౌనిన నైన మగువ పిటుందు 
“తద్భటపరంపర యకను చెట్టి సోయగము చూపు చిత మాక 
యుండంగన్ , 1 విప్ర, 5, 24, | గొలుపు) : ట్, వారి, 1.57. 
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ఆకటదూకట నలుగు 

ఆకటిదవ్వూలచే భాధ చెందు. 
“ఆకట దూకట నలిగితిరి.)) 

ఫాం 

ఆకటిపంట 

పోవకము. 

ఆకలి తీర్చుట కనువెన వంట 

వంటి దనుట, 

కం సుర'సమూపహాము నాకటి 

పంటలు, పాండు. 1.109. 

ఆకటు 
oe) 

అడ్డగించు. 

“డొల్లుసీరంబు నాకొట్లం చెల్లు గాక, 

డొల్లుగుణ మది మౌన్చ 6౫ జెల్లు 

చెటు ఖు? కవిక. 4.119. 

ఆకయిలు 
౧౧ 

చెణుసాల, 

““ఆంక్రయింటి కావలివారు మేల్కు_ని 

చూచి.) భాగ. దళ, పూ. 146. 

ఆకలి ఆతీపోవు 

ఆకలి మటింత ఎక్కు నె 
| QQ 

నహుూడు అనుమాట, 

బంక అన్నం దతినలేను, ఆకలి ఆరి 

హోయింది,?? చొ 

ఆకలి చచ్చిపోవు 

ఆకలి అడగివోవు, 
“వేళ మించిపోయి ఆకలి చచ్చి 

పోయిం దమ్మా PER క్రొత్త, 68. 

ఆకలిచావు 

తిండి లేక చనిపోవుట, 

“బెంగాలు కరువులో ఆకలిచావులు 

విపరీత మె పోయినట్లు మనం పత్రికల్లో 
చదివాం. వా, 

2.124, | 

ఆకలి రుచి ఎజుగదు 

ఆకలివల్ల నే రుచిగా ఉన్నది 

అన్న సందర్భంలో ఉవ యూ 

గిసారు, 
“ఆకలి రుచెటుగదు, నిద నుఖ మెటు 

గదు. సా. 

“పది మెళ్లు నడిచి వెళ్తాను, మిట్ల 

మధ్యాహ్నం, ఆ మహాతల్లి అన్నం 

మాత్రమే ఉంది ఆని 

అప్పటికప్పుడు నాలుగు మిరపకాయలు 

ఉప్పు రాళ్టు వి సటో నలిపి వేనీంది 

ఆ రోజు తిన్నానూ ఏం చెప్పను లే 

అంత రువైన భోజనం ఇంతదాశా 

నాయనా 

మరి నా అనుభవంలోకి రాలేదు. 

అందుకే ఆకలి రుచి యెరుగ దు 

ఆంటారు)? వా 

' ఆకలాడం లేదు 
ఉత ఈ 

గాలి యమా (తం చేదు, 

ఆకులు ఆడితే గాలివ స్తుంది 

కదా, 

“ఊరే ఉక్క పోనూ ఉంది. ఆక 

లాడం లేదు.” “వా, 
౧౧౬ 

ఆకారప్పష్ణ 

వేషం మాత మే అనుట, 
న రి ఆకార పు నై వెద్యం న్వు. 

“వాడి దంతా ఆశకారస్రషి. పాట 
లు రు 

పొడీ సే అక్షర ంముక్కు_ లేదు.’ చా, 

ఆకాశంగద్ద' తన్నుకు పోవు 

నంబంధం లేనివాడు కాజేయు, 

6ంవ్పిదటూ వాడూ ఆఆ సికోస సం వివాద 

పడుతూ ఉంటే అది కాస్తా ఆకాశం 

గద్ద తన్నుకు పోయింది, 5 బా 
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ఆకాశంనుండి ఊడిపడ్డట్టు “ఆకాశమంత పందిరి. భూమం౦త 

' అరుగు. కనూరి కళాపు, ముత్వాల 
మూ వాకతు లో ఈ నూ ౧౧ ని 

నవాలలునివ ముగులు. ఆ రాజకమా గె వివాహాం 
అల్లో | ౧ ఆది 

“ఏదో... ఆకాళంనుండి ఊడెపడ్డస్టు రంగరంగ వైభవంగా జరిగింది.) వొ, 

మాటాడుతున్నా వే 2)? వా 

ఆకాశంవంక చూచు 

ఏమో చెప్ప చేకపోనవు, 

ఆకాశచిత్రము 

నిరాధార మైనది. 

వ ఇటు లేం దర్శి_౦ప నిం కేల క! 
ణ్వుని లోకమ్మున నూర సతు. డన ' 

విందుం గాడి యక్షాట న్యా యనఘుం 

డీచెలి “నెట్టు గాంచుం గలదే యాశాళ 

చత్రం విలకా. 9 శకం, 2.24, 

ఆకాశతాండవం 

ఊరికే గంతులు వేయుట, 

ఆకాశపంచాంగం 

“వాడి దంతా  ఆకాళపంవాంగం, 

దాన్ని (పమాణంగా నమ్ముకుంయే నగు 

బాటపా లవుతాం,? 

/ చూ. అకాళపురాణం, 

బె, 

'ఆకాశపురాణం 

అర్థం లేనినంగతి, 
లేని వట్టి ఊకదంపుడు, 

నానా. తరి, 

“వాడి దంతా వట ఆకాళ పురాణం, 33 

బ్య 

చూ, ఆకాళశపంచాంగ 0, 

ఆకాశమంత పందిరి 

చెద పందిరి, 
(ల 

జానపద కథల 

వచ్చినవలుకుబడి, 

ఆధారం, 

ఆకాశమున దావరము లిడగల 

నింగికి ని చ్చె న వేయగలా 

అసాధ్య కార ములను నిర్ణ 

ర్తించే చణబుజాణ అను 

టలో... 

కుమా, 6.185. 

ఆకాశరామన్న 

చర తేకుండా ఆ_త్తరాలూ, 

అర్జీలు "రాసేవాడు, 

“ఎవడో ఆశాశరానున్న ఏదో రాశా 

డట! విడు నమ్మా డట. ఏం లత్ణం-గా 

డఊం౦ది వ్యవహారం 213 బొ, 

ఆకాశరామన్న అర్జీలు. 

అనామక లేఖలు. 

“ఆ సబ్ యిన్ స్పెక్టరు లంచాలు తీస్తా 

డని ఈమధ్య బోలెడు ఆశాశ రామన్న 

అర్జీలు వచ్చా యట, దాంతో వాలి 

మార్చేశారు. వ్ 

ఇ 

ఆకాశరామన్న జాబులు . 

ఆకాశరామన్న అర్జీలు, ర 
చూ, ఆకాశ రామన్న ఆరీ లు. ద్ధి ల్ల 

ఆకాశవాణి 

అశరీరవాక్కు 

వున పురాణాలలో ఏదయినా 

ఆకాశవాణి చెప్పడం, దానిని 

"_వేదవాక్కు.గా స్వీకరించడం 
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(వసిద్గంగా కనబడుతుంది, 

అందుమె. వచ్చినవలుకుబడి. 
యా , 

(కక్ శేం ఆకాశవాణి చెప్పిందా??? | 

భె, 

ఆకాశానికి ఎత్తు 
గొవ్చగా వాగడు, 

“వాడికి సరిపోతే ఆకాశానికి ఎతు 

తాడు. లేకపోతే పాతాళంలోకి తోసే 

సాడు.) 

ఆకాశానికి చిలి పడినటు 
ఇవ, aa) 

“వరం వివరీతంగా వచిన 
యె టీ 

లౌ, 

దనుటలో ఉవయోగించే. 

_ వలుకుబడి, 

కర్రు గ్రల్జ్జు వర్షం ఆశాశా నికి చిల్లిపడి 

నట్లు మహాబోరుగా కురుస్తూ ఉంది? 

Ch 

ఆకాశానికి నిచ్చెన వేయు 
అసాధ్య కార్యము చేయు, 

తకాశా నికి నిచ్చెనలు వేయా లంటే 

మన తరమా ౪? 

ఆకు, అలము 

ఆకులు, జం, 

వనమున నాకలంబు దిని వంతల. 

గుందుచు నింత కెన్నండే, ననుజుండు 

చాను జచ్చు నడియాన లి౯ెకేటికి...?? 

భాస్క_. సుంద, 156. 

చూ, అకలములు, 

ఆకు కందకుండా పోకకు పొంద 

కుండా 

అందికా పొందికా లేకుండా. 

వది తేల్చి చెప్పడం లేదనే 

అర్థంలో ఉపయోగిస్తారు, 

నాయక, 7 పు. 

చె, 

' నాకుచాటుపిం డియవలె 

ఫరణీకలభారము బూన నేర్తునే, 09 

| “బేడిఇెకదుపుభంగిని... 

ఆకు మడిచి ఇచ్చు 

ఆకుకు అందకండా ' పోకక పొంద 

 కండా మాటాడితే ఏం లాభం రాలి 

> లె, 

ఆకుచాటు పిందెవలె 

వెద్దలచాటున 5 

దెబ్బ తగలకుండా, 

“మౌ పదయుగంబుల దాంపున' 

నుండు నేను. 

ఏమాత్రం 

నలచ.. 2.69; 

చూ, ఆకుమటుగువీంచెవలె, 

ఆకుజిలుకల మొ త్రంబువంతున 

అధికముగా; గుంపులు గుంపు 

లుగా, 

చేలలో వంట నిండుగా ఉన్న 

పుడు ఈ ఆకుచిలుకలు వివరీ 

తంగా వస్తాయి, దానిమాద 

యేర్పడిన వలుకుబడి. 
యాకు జిలుకల 

ము తంబు వంతున... 

8,29, నాంస, 

"తాంబూల మిచ్చు. 

“కర్పారంబు తోడి చాగా లీరాదో 
యాకు మడిచి యూీరాదొ చెలీ 1) 

కళా. 4.70. 

ఆకుమడుప్పులు 

తములపాకుల చిలకలు 

“హెచ్చువాసన వక్క లిచ్చి చుట్టిన 
యాకు మడుపు లీ దివినెడునడప దానీ) 

ఊత, రామా, 425, 

ఆకుమటుగుసపిందెవలె 

ఆఅకువాటువించెవ తె, 
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6 తల్లి తం్యడులయొద్ది తనయులగతి నాకు ఆకులు వేసినారు 

మబుంగుపీంచెలరీతి నెటి వహించి.” 

వారిళ్చం[ ద. 1.212. 

చూ ఆకుణాటుపీంచెవశి. 

భోజనానికి "లేవండి అనువట్ల 
| 

ఉవయోగించే వలుకుబడి, 
| 

ఆకులపడు | “ఆకలు వేసినారు. కాళ్లు కడు 

ట్ర్ 99 | 

కలత చెందు. కో్కండి, వా 

చూ. కంచాలు సపెటినారు, 

“ఆ కలకల మాలించిన, దాకులపడినది 

వగర్చినది.” నాయక, ప. 69. ఆకులో మిడత 

ళ్ హో నె 
ఆకులు వేసికొను మహో నెజజూణ అనే అర్థంలో 

"వెక్కిరింపుగా అనేమాట, 

ఆకులమోద ఉన్న మిడత 
“పండుటాకులు కపంపు భాగములను ఎగ గ కే ou క 

వేడ్కత డుత నిద్దజు 'వేనీకొనుచు.: ర పడు ంటుంది, 

పహాంన, 1. 240. అందువై వచ్చినవలుకుబడి, 

తాంబూలము వేసికొను, 

చూ, వక్కా_కు వేసీకొను; వక్ర ద్రాం అమ్మా! ఆకులో మిడత.” వా, 

ఆక చేసుకొను. | ర్రకుల్రోక్రి వచ్చు 
ఆకులలోపలి పిందె భోజనము నమకూరు, 

మానినీ. 56. వర్త గ్ర స్టే కూర్చుం యే ఆకలోకి ఎటా 
చూ. ఆఅకుమటుగుపింజ, లా వసుంది 2) వా, 

ఆకులు అలము అ ఆకు వేసుకొను 
ఆకూ అలమూ అని వాడుక, తాంబూలము వేనుకొను. 

చెట్టు చేమాలాంటిది. ఒకే : ఆక చేసుకోండి సామి! ఛా, 
అర్థ మున్న వగాలయుగళం, చూ. ఆకులు చేసికొను, 

దం. | ఆకుసన్నాలు 
“ఆడవి ఇెట్టుల బంక, లాకోలు నలముటి ' 

పండితా, పథ, వురా. వుట, 870... ధాన్యంలో ఒక భేదము, 

ఆకులు లేచినవి ఆకూ వక్క 
ఇంతమంది భోజనం చేసినారు | ఈ“ంబూలం, 

 “ఆకూవ . అనేనందర్భంలో ఉవయో ఆ కా తెచ్చి యీోానవే అయ్య గా 

ర్ ్ చ్చారుల) వా, 
గించేవలుకుబడి, 

'ఆకొతు 
అలవి “వారింటి పెండ్లి లో వూటకు వెయ్యి. 

ఆకులు లేచినవి.” > వా, అడక _తేర, 
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ఆగడపలు | ఆచం[(ద్రతారార్య్థం 

సోపానములవలె తీరిన, కలకాలం, 

మబ్బులు, చందుడూ, నతు. తాలూ, 

పాండు. 8.179... సూర్యుడూ ఉన్నంత కాలం, 

ఆగడించు చూ, ఆచం[ద తారకం, 

ఆగడము సేయు. రచ్చ కీడ్చు, . ఆ చెంపా యీచెంపా వాయించు 
అగుడు చెట్టు, ఎడా వెడా కొట్టు. 

“అజ్ఞదాసయరగారి నాగడిం-చితిమా.? 

పండితా, ద్వితీ, మహి, పుట. 214, 

ఆగమేగాలమీద పోవు 

అతివేగంగా పోవు. 

“ఆవిడక జబ్బని తెలిసేసరికి అతడు 

ఆగమే-గాలమిద ఫోయిచాడు.??” వా. 

ఆగమ్మ కాకిలా తిరుగు 

అనవసరంగా ఊరికే తిరుగు. | 
“వాడు ఆగమ్ముకాకీలా ఊరంతా తిరు 

గుతూ ఉంటాడు, వాడికి పిల్ల నివ్వ. 

మంకే ఎవ రిసారు 99) 

ఆగహోద్యగు డగు 
కోపంతో మండివడు, 

ఇది ఇలా కలిపి (వచురంగా 

వాడుకలో ఉన్నది. 

“వాడు ఆగహోేద గు డయినాడు 

--- నే నామాట చెప్పేసరికి,’ 

ఆఘాయిత్యము చేయు 

l. చిన్న దానికి నెదగా అలరి 
౧ ౧౧ 

ఆటు, 
రై 

2, డౌర్టన్యము చేయు. 
గ్రా ౧ 

కామో. 

CM 

ఆచం[ద్రతారకం 

కలకాలమూ, 

చూ. ఆచందతారార్క_ం. ' 

“ఆ చెంపా యీ చెంపా వాయిసే 
అలి 

' వాడే నిజం చెపాడు,” వా, 

ఆచూకి తీయు 

జాడ తీయు, 

“ఆ దొంగ చేను విషయ మె ఆచూకీ 

తీయడానికి పోలీసు వాళు తిరుగు 

తున్నారు.) నా, 

ఆజానువాహుడు 

ఒడ్డూపాడుగూ అయినవాడు, 

మోకాలు తాశేచేతు లున్న 

వాడని వాచ్యార్థ 0. 
థి 

' “వాడు మాంచి ఆజూను బాహు దూ, 
స్ఫుర|దూపీ.? ChE 

ఆజు బాజుల 

చుటుపట , 
ర ౧౧ 

6“ షోజ్రుపడి యున్న నాజుం, బవాజుల 

నిలువంగ వీలుపడు నే? చెపుమా 9౫ 

మగువ. 2.81. 

“రః ఆజుబాబజులో అతనంత మాటవాని 

కలవాడు మరొకడు లేడు 

ఆజ్ఞ తల మోచు 

ఆనతి శిర సావహాంచు, 

యె, 

“మో యాజ (6 దల మసూచి పోయెదు 
ఠా 

పండితా, ద్వితీ, పర్వ. పుట 2587, 
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ఆజ్ఞ వెట్టు సంఘాలు, 
రు 

ఆజావీంచు, పండితా. ద్వితీ. పర్వ, పుట 470. 

శ 
“అజ్ఞ పెట్టించి చే తడియాజ దిపుడు.? ' ఆటది 

కామా, 1.54. 1, ఆదుది, 

అవి గ్ర 

ఆజ్ఞ అయింబు. కి. చిన్నపిల్ల, ఆటలాడు కొను 
ఆజానువ రిని చేయు, 

Gy ME 0) 

“శూర్పణఖ వచ్చుటయు ఆ పాలంలతెని 

బటి ట్ర యాజ్ఞ 3 సేయింప, 93 

వర. రా. చా. ప్ర. 16 సం కి 2, 

ఆం|డెబ్బతనం 

చెంకెతనం, 

ఆలరి అని వావిళ్ళ, అహం. 
“కటా, 

అన అర్థంలో. 

(పాంతంభో వాడతా రట, 

ఆట ఆడించు 

"వధించు, 

“నా జేదో మహా మిడిసీపడుతు న్నాడు. 

వాలి ఒక్కా ఆట ఆడించి వదిలి పెడ 

తాను. వా, 

ఆట కట్టు 

పని ముగియు, 

చదరంగం ద్వారా వచ్చిన 

పలుకుబడి, 

రాజు మహా చెప్పగానే ఆట 

కట్టిపోతుంది. 

“మహో మిడినీపడుకూ డండేవాడు. 

ఆ దావాతో వాడి ఆట కటింది* వా. 

“ఏ మనుకన్నావు ౪ నొ తడాఖా. 

మూడు నిమిషాల్లో వాడి ఆట కట్టించే 

సాను చూడు. వొ. 

ఆటకూటమ్ములు 

నటకుల నంఘాలు, నాటక 

విలలు చేసే! 
వృష 

చశిదాపఫపరం ద్ర ల 

నది, 

ఏ, ఆడునది వేశ్య, 'నట్టువ 

"రాలు, - 

“ఆటదాన నబల నెన నే నించుక, 

యలిగి చూచుడును భయమునం దలరు. 
ద్నుగు ను[గలోే చనోద్భూతవహ్నికి, 

చెదెరి నిలువ నీకు నెంత కొల6దిఎి 

కమా. 4.74. 

ఇక్కడ ఆడదానను అన్న 

అర ౦లో ఉన్న టున్న ది. 
యి య 

““ఆంటచదానికి వళ మమ్మ యో మేటి 

కోటలు దాట... 

గార, హరి. ద్వి. 2407. 

ఆట దానిని జంపు టవినీతి యనక? 

పండితా. (పథ. పురా. పుట, 285, 

ఆట నటించు 
₹ఠి 

ఏడిపించు, శౌ స్త్ చేయు, 

“వాడి ఆట  పట్టిస్తాను.. ఏ పెద్ద మనిషీ 

అడు వసాడో తెలుసుంది.ి” లా 

ల్ —0 

ఆటపటు 
60 

స్థానము, 

“రామేశ్వర తీరము కజకంఠున కాట 

పటు.) ఫీము. 8.155, 
రై 

ఆటపాటలు 

ఆటలు, పాటలు, జం, 

“అట్టి హరికీ ర్రనములు నీ కాటపాట, 

లిందరా_పాణవిభుండు నీ కిష్టదై వము.” 

నర. 2.27. 
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ఆట మాని ఒడ్డుకొనబడు “సం స్కృృతమ్మున నింక గా సగ 
' 99 పాణి, 1,29, 

మధ్యలో అట మానివేసి, న 
' లు 

ఓటమిని అంగీకరించు. క నీ చు 
ఆగ సి . 

త న్నెలానో వదిలివేయ మని, / 
వ వ ఎంచ “ఏమియుకా, డయ్యక కొంత సెపు పెను 

చెప్పూవల్లు. ౫వ యోగం "'థాకను జేతుల శాటి నిల్బువాం, 

వలుకుబడి, _చెయ్యెడంి (పథా. 2.59, 

“సకియలు జూగు మౌోాను6 డింక6 జూలును ఆటోవంగా 

బోవుద మాట మాని యొ, డ్డుకొన6 ఆటహనంగా. 

బడక నృ పాత్మజ కకుకా బరితాపము 

నొంది... నలగ. 85.264. 

ఆటలమ్మ 

39 

మశూచికంలో ఒక భేదము... 

ఇది సామాన్యంగా పిల్ల లకు 

వస్తూంటుంది. తేట్టు, చిన్నమ్మ, 

వెద్దమ్మ ఇతరభిదాలు, 

ఆటలో అరటిపండు 

వట్టిది. 

ఆటలో ఒక్కొక రాయి కో 

వండుపేరు వెడతాడు, అన 

లవి ఊహామాత మైన వే, 

ఆటవిడుప్పు 

నెలవు. 

ఏధిబళ్ళలో వేటికీ ఈ మాట 

ఇలాగ వినవస్తూంది. 

“ఉడిగములవారలకు నాటవిడుస్ప 

గాంగ లి? కవల, 4.101. 

ఆట సాగదు 

తోచినట్లు (వ్రవ_ర్తించుటకు 

ఏలు లేదు అనువట్ల ఉవ యో 

గిం చేవలుకుబడి. 

8 

ర 

“బాలా ఆటోపం-గా ఉన్నాడు. వా, 

ఆట్లాడుకుంటున్నాను 
చూ, ఆడుకంటు న్నాను, 

 ఆటుపోటు 
ఉం ag) 

బాధలు. జం, 

' ఆడంగులలో పెదబావగారు 

ఎవ్వడూ ఆడవాళ్లతో ఉండే 

వాడు, 

నిరననగా అనేమాట, 

“ఉన్నాడుగా ఆడంగుల్లో చదబావ 

గారు. ఎక్క డెక్క డీ కబు రూ 

"తెసాడులఎి వా. 

ఆడంగులవాడు 

ఆడచేష్టలు చేసేవాడు, నపుం 

నకుడు, 

“వాడు వట్టి ఆడంగులవాడు, 

ఏం కనిపిస్తాడు 23 

ఆడ కాడకు 

అక్క_డి కక్క-డకు, 

బయట 

CRD 

ఏం జరగడం లే అమ్మా! ఆడకాడక 

సరిపోతుంది.’ 

ఆడదక్షత 

అడదిక్కు_; 

CK 



114 ఆడి.__ఆడు 

““ఆడదతశ్నుత లేనియింటో పిలలు ఎలా. 
రాగి య 

ఉంటారు మరి! వా, 

చూ, ఆడదిక్కు_. 

ఆడదానిచేతి అర్థము 

నిలవనిది, 

చూ. ఆడుపడుచు సిరి, 

ఆడదిక్కు 
చూ. ఆడదకుత. 

ఆడవాప 

రాజాస్థానాలలో వెండ్లి చేను 

కొనకుండా ఉండెదాసి, 

“కాశ్వేటినగరంలో ఇన్నూరుమంది 

ఆడపాపలు ఉండేవారు.” బి 

ఆడవిడలాంఛనాలు 
G 

చెండిండలో వరుని తోబుటు 
౧౧ ౧౧ ర 

వులకు చీరలు, సొమ్ములు 

వ7 రాల కని యిచ్చు కాను 
రై 

కలు, 

“ఆడబిడలాంఛనాలకు అధమపక్షం. 
యి | 

అయిదువంద లయినా యివ్యంచే చెండి | 
ఇ (a) 

కుదరడం కషం అన్నారు అవధానులు 

గారు. © 

ఆడబోవుతీర్ణ మెదు రగు 

కోరినవని తనంతట నే సిద్ధించు, 

“ఆడుమిందునం గెలాస మాడంబోవు. 
తీర మెదు 3 నరీతి సిద్ధించు ననుడు. 

ఇ కామా. 8.214, 

బె, 

ఆడబోయిన తీర్థ మెదురు వచ్చి 
నటు 

య? 

(శమ లేక మనోరథం 

కూ్యారిన దనుట,, 

నమ. 
| 

పండితా. (పథ. పురా, పుట 887. 
చూ. ఆవులు తలంచినచోట వూరి 

మొల-చినట్టు, 

ఆడికపడు 

నిందవడు, 

“| పజల చే నాడికపడుదును. 

జెమి. 8.114. 

ఆడికొను 

1. ఒకరిని గూర్చి చెవ్వుకొను, 

నిందగా మూటలాడుకొను, 

“ఆతని దుశ్చారి(తము లెల్ల విని యక్క 

డక్కడ నాడికొనం దొడంగిరిఎి 

' శివ. 8.119. 

2, నిందలు వేయు, 

“ఒబంధువుల్ గనినచోం బరయ నిందిం 

తుర్కు తోడికోడలు చూడ నాడి 
కొనును) హంస. 1.1925, 

ఆడికోలు 

ఎంద, 

“కల మెంచ రాడికేళ్ళకం దలకరు,?) 

వాం'స. 5.267. 

ఆడిన దాట పాడినది పాటగా 

స్వే చ్చ గా; అడుచెటువారు 
ss 6౬ 

ఎవరూ తే రనుట, 

“వా డాడింది ఆట్క పాడింది పొట-గా 

ఉంది. అనేీభారా%ి ఆడేవారా ల వా. 

ఆడిపోసి కొను 

నెనుక తిటుకొను, 
A) ' 

“వారు ఊరికే నన్ను ఆడిపోసుకొంటు 

న్నారు, చే నేపాపమూ ఎటుగను. వా, 

' ఆడుంబసివని 

వసివీల చేయ 
య 

వాలం చేవ, 
ఏ “పై 

వలసిన వసి, 
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“వసుధాధశేం దనుత నీ. వసదృశ ఆడుగోడు పోసికొను 
ముగ శివునిం గూడియాడుట యాడుం ఆడవారిని డఫిడిపింను 

బసీపని) కమా. 7.87. ' 
“ఈ ఆడునోడు, పోసీకో నేల నీవంటి 

ఆడుకట్టు ' వుణ్యమతికిలఎ పాండ. జన, నాట, 26, 

ఆడుపోడిమి, ఆడుగొల 
“కాళ్ల యొప్పిద మాడుకటు నుజ్ల 

[౧ Sn) జ్ర 

లము సేయంగ...) 

భార. విరా. 1.228. 

ఆడుకుంటున్నాను ! 

వినోదంగా గడవడం లేదు; 

వనే చేస్తున్నాను అని చెప్ప 
డానికి వ్యంగ్యంగా ఉవయాా 

గించే వలుకుబడి. 

“ఏమటమ్మా ! అన్ని సారు పిలుసావు.. 
రం ~~ . 

“సీ "నేం ఆడుకొంటు న్నా నా 45 వా, 

“ఆం ఆవును, నువ్వే ఇంటిపను లం తా 
| " 

న్నాను 19> వా, 

చూ, ఆటాడుకుంటున్నా ను. 
ag) 

ఆడుకూతురు 

ఆడవిల 
య ' 

“పడ సెం గాదె శంకర, గొనకొనం 

బం స్ప్వమ్ము నాడుకూతురు నీవేన్ ఎ) 

నివ. సా. 417. 

“ఆడుకూతురు నలా ఏడిపించ 

రాదురా,’ బా 

ఆడుకొన నోరు గల్లు 

దూపీంచుట కవకాళము, 

కలుగు, 

“అకట! 

అ నే మనందు.” శుక. 1.474 ప, 
౧ 

స్తున్నావు. శే నేమో ఆడుకొంటు 

నాయీడు రఠరాచకన్నెకల , 

కలం గడయి న న్నాడుకొన నోరు. 

త్ర్రవాక్యే, 
తాళ్ళ, సం. 6.57. 

ఆడుచు పాడుచు 

తీరికగా, అనాయాసంగా. జం, 
' “ఆడుచుం బాడుచు నభిమతారములు, 
వేడుక భ కలు వేండిన నితు.? 
=== ప్రభలిం. 14112 ఫ్ర, 

““ఆంటును సొంటునుం చెలుప కాడుచు( 

' చొడుచు-గూడుచుండెం బోలి? 
పాణి. 8.52, 

చూ. ఆడుతూ పాడుతూ, 

_ఆడుకీర్పరులు 
'ఆడ పె త్తనదారులు; మాన 

రనుట, 

తీర్చరు లెవ్వుడూ మగవాే 
అయి యుండవ లె నన్న అవా 

హె యర ఏడినవలుకుబడి. 

కుక్కు. 22. 

ఆడుతూ పాడుతూ. 
| హాయిగా, అవలీలగా, 

“ఆడుతూ పాడుతూ ఆ యింతపనీ చేసు 

| కోవచ్చు. CM 

చూ. ఆడుచు పాడుచు. 

 ఆడుతోడ బుట్టరె ? 

అక్క_ చెలెండు లేరా? 
లం రగ | 

ఏ పువషుడైనా ఒక (ప్రైతో 
అవమానకరంగా (వవర్షించి 
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నవ్వడు ఆడవాళ్లు అనేమాట, 

“నీకు అక్కాచలళు లేరా? 
యయ 

న న్నలా అవమానిసావా” 

అని. నేటికీ వాడుకలో “సీ శ్రేం 

అక్కా-చెళ్లెళు లేరా? నా 

వెంట బడుతున్నాను? 

అంటారు, ఆడు తోడు లేరా? 

అని కూడా కాాచిత్కంగా 

అంటారు, 

“పుర మిది చూడ నింత ఇెడిపోయి 

నయోమటణి యాడుతోడం బు, ట్ర రె! నను 
వంటి సాధ్విని.. .౨) శుక, 2.869. 

ఆడుదోడునను బుట్ట వె ? 

నికు అక్కా చెల్రెండ్లు లేరా? 
“బోయవ యాండుదనోడునను బుటవె 

ఉ్తి 
శాసనిమి తమే తపంబుఏి 

మను, 4.87. 

చూ, ఆడుతోడ బుట దె, 
౬ 

ఆడుపడుచు 

భర్తృ సోదరి, 
చూ, ఆడువిడ్డ, 

ఆడుపడుచు సిరి 

నిలవనిది, 

ఆడవాళ్ల చేతిలో డబ్బు నిలవ 
దనుట, మగవారే వై త్తనం 

వహించవలెనన్న నాటి. 

భావంవై ఏర్పడినది, 

గువ్వల చెన్న లికి, 

చూ. ఆడదాని చేతి అఆరము, ' 
గొ స 

ఆడుసాటు 
5 
(ప్రుత్వము. 

“మాయయు జీవుడుం ెరసీ మెతి 

| 
| 
| 
| 
\ 

! 
i 

యొకానొకం డాచరించుచుం చాయక 

యాడుపాటు మన పాటువడక్ .) 

పాండు. 4.274. 

ఆడుబిడ్డ 

ఆడుపడు-ను, 

ఆడుబిడ్ల్డ, ఆడువపడుచు ఆను 

మాటలు భరృనోదరి అన్న 

అరంలో నేటికీ వాడుకలో 
య 

ఉన్నవి, 

6 రద్రిగా త్గాం జేయించుకొన్న ముక్క 

రకు నె యడతలు దుర్వార మె యాడు 

బిడ్డ) పాండు. 3.50. 

“పెళ్లీ లో ఆడబిడ్డ (పడుచు లాంఛ 

నాల కని వాళు బాలా అడిగారు, 

అంచేత పెళ్ళి పదర లేదు.” 
“ఉగాదికి మా ఆడపడుచును పంప మని 

మా చారు వాళ్ల వాళ్ళకు రాశారు?’ 

వా, 

చూ. ఆడుపడు-చచు, 

ఆఢ్యుడు 
నాథుడు, 

“వాళ్ళ యింటికి ఆథ్యుడు ఎవడూ 
లేడు.’ వా, 
“వాళ్ళది ఆఢ్యుడు లేని సంసారం, 

వా. 

చూ. నాథుడు. 

. “కాలిదాసు కవులో ఆణివూస,”” వా, 
య 

ఆతని పేరికూర నంజకుము 
అతని చే రయినా యె త్తకు 

మనుట. వాని పేరున్న కూర 

కూడా ముటకూడద౦ శు 
ర 

అం తకదా, 
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వరమ పాపిఅని భావము.  ఆదము నిదవోవు 

“కడు గుటిలవ రనుం డెన్నండు నాతని. 
చేరికార నంజనము నృపా 1” 

పారి. 2.88. 

ఆతప[తంబు లూదు 

గొడుగులు పటు. 
రు 

తతమవమా కికా తప్మతంబు లూందలి? 

కకమూ. 9.258. 

ఆతుర సన్యాసం 

సన్యాసం, 

అఆఅదవుజచి నిదెంచు, 

నేడు ఆదవుణచఛి ... 

చూవంలోనే వాడుక, 

అన్న 

_ “అమ తాబ్టి సాచ్చి యాదము, నిద 

' వోయిన పీతాంబరుడు విటుచెదరి లేవ,’ 

“దిగధీకు లున్నతస్టిరభ క్లియు క్తి నా: 

' ఆదరబాదర 

రమా, 11.8. 

1, త్యరత్వర గా. 

“ఏంట అయిపోయిం దని “నేను ఆదర 

(పాణాపాయసితిలో ఆసుకొను | 
య | 

ఎలాగూ ఆశ లేనవ్వూడు 

వదలు కొన్నాడు - అన్న సంద ' 

ర్భంలో ఆప ఇయోగించే పలుకు | 

బడి, 

“వాడు లక్షరా పొయలు ఆ స్మూ.లుకు ' 

విరాళం ఇచ్చా డట, ఎందుకో, 

తెలుసా? ఇన్ కంటావ్స బాధ తప్పించు 

కోడానికి, ఇదం తౌ ఆతుర సన్యాసం? 

వౌ, ' 

ఆదట వోవక 

ఆశ తీరక, 

“9 య్య న ఘు6ండు దానిల జితీమున 

నాదట వోవక చూచె.) 

భార. ఆది. 4,]45, 

ఆద మజచి నిదపోవు 

నిర్భయముగా నుండు, 

కళసగణతురు నేం డాదమబఅచి నిద వోదు. 

రది తటి పొడువకొా టి 

భార, సౌ పి, 1.51. 

చాదరా బయలు బేరి వచ్చాను. 

౨, తగిన యెర్చాశ్తువీ "లేకనే, 

*చ్చేనేజరు పిలిచా డనేసరికి ఇతను 

ఆదరాబాదరా పరిగతాడు. ఆ తొంద 

రలో అకాంటుపు స్ట సకం కాస్తా ఇక్కడే 

పెట్టిపోయి నాలుగు- చీవాట్లు తిన్నాడు. 00 

వె, 

Ch 

వ, తొందరగా, 

““ఆదరాబాదరా నాలుగు మెతుకులు 

నోట్లో వేసుకొని వచ్చాను.) వా, 

ఆదాయము చాలదు 

బాలీనంత వరుంబడి లే 

దనుట, 

| 

66 ఊాయం చాలని ఊదో్యోగం ఊండీ 

(పయోజనం తక్కవ.” 

ఆదాయవ్యయాలు 

జవమాఖర్వులు,. 

ఆది ఇచ్చు 

కొలత యిచు*, 
ప్ప 

CM 

కగాజాలకు ఇప్పడే ఆది యిచీ 

| వచ్చాను, గు తంగా లేకపోతే నా 

కిష్టం లేదు, అందుకని.. వా, 
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ఆదికారణము ఆనందవదములు 

మూలకారణము, జానవదగోయములలో ఒక 

““ఆదికారణ మతందడ మో యాపదలవ,.’? , 

భార. కర్త 2.124. 

ఆదికొను 

మ బడు, మార్కొాను. 

“వృషభంబున కాదికొను బెబ్బులియుం 

బోలె) 

ఆది తీనుకొను 
కొలత తీనుకొను 

“దర్జీ వాడు ఆది తీసుకొని పోయి పదినా 

ళయింది. ఇంకా చవొకా్యాాలు కటి 
య (౨) 

యివ్యనంటున్నాడు,?? వా. 

ఆదిమల[తయము 

“ఆదిమల| తేయహరణ మా.) 

పండితా. (పథ. పురా. పుట 277, 

ఆదివావితోడ 

ఒక వరుస(కముములో; 

యథా క్రమముగా. 

“ఆదివావిజోడ నంత౦త దవ్వుల, 

నుండ6 బంచి. యంబువోదరుండు.” 

హారి. 6.48. 

ఆది వెటు 
ve 

"తాకటు చెటు, కుదువ చెటు, 
అ ౬ శం 

“కాభుపీసంబు వెడలమి (గాసమునకు 

నాది వెట్టిరి మ్వేత్రంబులందుం గొన్ని.” 

' ' మను. 8.120. 

ఆదెబ్బతో.... 

ఆ వసివల, కొంత నవం జరి 
౧౧ లు 

గాక, 

కడు దెబ్బతో వాడు దారికి వచ్చాడు.’ 

CNY 

| 
| 
j 
| 

| 

| 

| 

| 
| 

నిశ్చిత శాఖ అయి ఉంటుంది. 

ఆనం౦ దా న్ని సూచి స్తూ 

ఆడుతూ పాడుకునే వచాలు' 

పండితా. (పథ, పాద, పుట 518 

' ఆనందము మరుగు 
భార. విరా. 5.78... 

సుఖము మరుగు, 

“కాన దటి-చచ్చల మగు రాజ్యానందము 

మరలి యిం దియారాముండ నె 

ఆము. 2.81. 

మరయ వాడుక లో మరుగుగా 

వినవ స్తుంది, 

ఆనంద వారి దెల్చు 

ఆనందింవ జేయు. 
“తమకమున నింతు లెల్లను దమక తమక 
వలచె నని దంచ  నానందచారి 6 

చేల్సి.?? రాజనోే, 1.19. 

ఆనక ట్ల 

నదులకూ _వానికీ కట్టకట్టి 
పీరు నిలువచేసి సాగుకు ఉవ 

యాగించడంకోనం కశ్తుకట్ట, 

“గే దావరి కృష్ణ లకు అనక ట్ర “కట్టడం 

వల్ల నే అక్కడ దరి్శిదం పోతుంది? 39 

గాస్. 

ఆనతిచ్చు 

చెవ్వు - వచించు, 

ఆనతి యిచ్చు. 

చూ, అనతెచ్చు, 

' ఆనతి మూర డెన దాటమి 

ఆజ ఏమాతం మోటుక్ 
ర్త 

= పోవుట. 
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మూరెడు అనగా లతుణయా 

కొంచెము అనుట, 

మాత మని యూ నంద 

ర్భంలో వాడుక. 

ఆననము లేగతి నాలోకింతు ? 

వాడి మొఖ మెట్లా చూసాను! 

ఏదైనా తనకు గొప్ప అవ. 

మానం జరిగినవుడు తన 

న్నే హితుల యెదుట వడ లేక 

పోవుట నహజము, దీనికి 

వారి వ్యావహారిక రూపం 

ముఖం ఎటూ చూసాను ? 
గం అని 

“ఈ కలవా మపుడ వినంబడు 

బున, సురల యాననము లేగతి నాలో 

కింతు... 

నాకం 

చూ. ముఖం ఎటా చూసాను, 
య 0 

ఆన లిడు 

అణు ఆఅజావించు, 
Eg 

ఆనలు వొడిపించు 

ఆజావించు, ఆన నెటు, 
Ey ' లు 

““ఆనలు వొడిపీంచీ యాదృతి స్వర్ణ 

వరం వవర నా వారక కనక వర ౦0బు6 
య చి ఫె 

గురియించె,)? 

పండితా. ద్వితీ, మహి. పుట 118. 

ఆనవాయితీ 

వమూమూలు, 

ఆనవాలపాయసము 

నానణాలుతో చేసినపాయ 

నము. 
6 3 వు కళా, 8 245, . “చచ్చుతరసోపమం చై నకమ్మని యాన 
వాల పాయ'ససము జంహెల మయ్యె.” 

చెష. 6.124. 

ఆనవాలు 
ఆనపొడుచు 

ఆజాపించు. 

“ఆలినో తల ఇెలుల నేల యాన వొడి, 

వదుల (పఫా, 5,809, 

చూ, ఆనవొడుచు, : 

ఆన బెటు 
ట 

ఆకలి తీరా అన్నం పెట్టు, 
రె 

చిహ్నము, గురుతు, 

ఈ ఆనవాలు ఆనమాలు అనే 

మూవంలో వాడుకలో నిని 

పీ సుంది, 
వాయినం 

“ఆనవాలు చెమ్ము నృపుపాల ననియె ఎ) 

నిరననగా ఒకరినిగురించి తిండి. 
పోతు అంటూ అనేమాట, 

“కిడకి మేం అన బెట్ట లేమమ్మా 1౫” 

ChE 

ఆనమాలు 
చూ, ఆనవాలు, 

ఆన యిడు 

ఒట్టు పెట్టు, 

సారం, 2.205, 

భార, ఆళ్వ, లీ.05, 

చూ, అడయాళ ము; 

అనవాలుపటు, 
రు 

ఆనవాలు పట్టు 

గుబుతువటు, 

“అయో! నువ్వు మా రామ య్య 

కొడుకా ! ఆనవాలే పట లేదేం 
(3) 

“వాడు ఆనమాలు పట్ల లేవండా చిక్కి 

పోయాడు.) 

బౌ 

ఎన. 

చూ, అనవాలు, 
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ఆన వెట్టు  ఆనుపానులు 

ఆజ్ఞాపించు. పుట్టుపూరోో త్తరాలు. జం, 

“ఆ విషయంలో ఆనుపానులు తెలుసు 

ఆనవొడుచు ' కొని నాక రాసే చూసాను.) వా, 
అజావించు, లారి లాం 

కో ఆనోటా ఆనోటా 
“వొంగ లాన వొడిచినం గోకల్ విడు 
తు ఇళ్ల? కళా, కర్లాకర్ణికగా, 

“రష అ అట “అలినంతల! చెలుల నేల నాయాన | “లన్ లే ఆనోటా పడి వీడి వ్యవహారం 
) 

వొడశచెదు. ప్రభా. 5.89. , నలుగురికీ శెలిశిపోయింది.?? వా, 
| a fy 
' ఆపదమొ లు సంపద మణ ఆనవై చు _ ఆపద ముక్కు 

ఇ 

ఆజ్ఞాపించు. చలం 
- ఇద అల్ 

“ఆన వై చినట్లు వాహిని యివుర జలము ' ఆవదలు వ చ్చ నప్పుడు 

వాజె నిసుక దోపి భోజ, రి.]రి. ముక్కు_కోవడం, నంవదలు 

వచ్చినప్పుడు మజచిపోవడం 
ఆగనొాలు 

మానవనె జ మనుట, సంవ 
ఆనవాలు నాన బి టు, య 

దగునుపులు అని క్ న్ని 
వడవవ్వు; నాన వెసిన వెనర. 
జల 
పవ్వును ఉవవానం ఉండవల. 

వండుగలలో ఉవయో ' నన 

గిసారు, 
ఎ శాన 

చూ. అనవాలపాయసము,. 

| 

ఆసిపటు 
ర్ 

డాని వటు, 
లు 

“ఆనిపట్టి నేం శాపపుణ్యాములు అనుభ 
వించవలె నన్న ప్పుడు,’ 

తాళ, సం. 9.17. | 

౧ 

ఆనుకొను 

తిను, 

సరననలోనే వాడుక, 

““ఆనుకోవణాూనికి ఆయిది సరాకుల 

అన్నం కావాలనే. ఇక్కాడపుల 

అక్కడ తీసిపటడు గచా? ఎట 
టి. 

ల | 

వసుందీ అంటి? వా, 
అలకే 

(పాంతాల వాడుక, జం, 

ఆపసోవములు వడు 

అసురుసు రను; అలయు, 

“పలుతాపంబున నాపసోపములు చూ 

పట్రంగ నిట్టట్టుగా, నల సెం బంటవలంతి 

దీని కి౭క త్య ప్ర క్రియల్ సేయంగా 

వలి eee భ| చాయు 8.191. 

ఆపాత మధురము 

వినగానే ఛాసుంటుంది-తరచి 

చరా ఇ కాదు, 
జే 

ఆపాతరమణీయము 
నిన్న వెంటనే ఆనందింవ జేయు 

నది, 
నంగీత మాపాతరమణీయ 

నుని చెదలు చెపారు, 
౧0 క 

ఇంతే కొక యిది సెకి బాగా 
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కనిపించినా లోతుగా చూ స్టే 

అలా ఉండదు అన అర్థ ౦లో 

కూడా ఉపయోగిస్తారు, 

“ఇది కేవలం ఆపాతరమణీయమెన. 
మాట, ఆలోచి సే 

నిస్సార మే అని నీకే తేలుతుంది.’ 

అవివారితరమణీయము. 

ఆపూటకు లేని 

మిక్కి-లీ ఇద యెన, 

“ఆనవూటకు లేనివా జే అంత మిడిసీపడితే 

యిందులో సారం 

' ఆపోశనించు 

యింక ఉఊఉన్నవాడిసంగతి చెప్పాలా? 

"లో 

ఆపెరికూర నంజమి 

ఆశేరే వడదనుట, 

“ఫీమధన్యుండు దినిన నాషేరి కూర 
నంజ నేనిది వెలి గాంగ నాకు నొక్కు...” 

దళకు. 10.18. 

చూ. ఆతని పేరికూర నంజు, 

ఆపైన దెవు డున్నాడు 
చేయగలిగింది చేసితి ననుట. 

“నేను చేయగలిగింది చేశాను. ఆసపెన 

జేవు డున్నాడు.)! చా 

ఆపోవని 

నంత ప్పి 

బె 

రి చెందని, 

ములో తీర్భము పోసుకొని 

మంత పూర్ణక ముగా తీసు 

కొనుటను ఆపోశ నంఅంటారు, 

ఆవిధముగా జలమును లొనికి 

తీసిక్రొ 
' “బడబాగ్ని వడికి లోపడని పాథోరాశి 

చూ. ఆపాతమభురం; | pe ఫ్ 
' భోరునం గొనియె నాపోళశనముగుి) 

కా.మూా. 1.124, 

అపోశనము గొను, 

“దివ్యా స్త, నె పుణి . (పాణ ములు 

నాపోశ నింపంగా నాశళిం చె. 

వర,.రా.యు.ప్రు. 240 పం 

ఆ పొద్దు పొయి రాజనట్టి 

ఆపూటకుకూడ గడవని (చేద) 
“ఆపొద్దు పొయి రాజనట్టి నిశ్చేదయు.౫ 

పాండు, 1201, 

18. క్ర 

 ఆబాలగోపాలము 
చూ, ఆబాలవృ ద్ధాదులు, 

ఆబాలవృద్దా దులు 

“కోపము నుబ్బును గర్భము, నాపోవని 

యునికియును దురభేమానము ని, ర్యా 

పారత్వము ననునవి, కాపురుషగుణంయబు. 

లండు కారవనాథా 1 

ఉద్యో. 1 ఆ, 

ఆపోశనము ప 

సంధ్యావంద దులో 

నితో చూపుడువేలిని నడిచీ 
ఆ అరచేతిలో ఏర్పడు పల్ల 

తర్ద 

అందణూాొ, 

చినా వఎదా అంతా 
2 “5 అని 

నేటి వాడుక. 

పండితొ, (పథ, దిశకు. పుట 161. 

చూ. ఆబాలగోపాలము. 

ఆబు(ర లో వి త్తనాలే 

అదే రకమే అనుట. 

కూరగాయల వి _త్తనాల వంటి 

వానిని సొరకాయ బురలో 

వేసి ఉంచే అలవాటు చై 

యెర్చడినది. ఒకే బురలోఒక 
రకమైన విత్తనాలే వేస్తారు, 
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ఆభాన్యుడు “చుట్టూ పదాముడల్ల స్టేషను లేదు.” 
“పది ఆమటో పోసాఫీను లేదు?” వా, అవహోాన్య పాత్రుడు, 0౧ టు 

అనగా వసికిరానివాడు ఆనుట, ఆమని బుగబుగలు 

“ఇదేమి నీది యాభాస్యున కేల 
చొప్పడు. ౯ వికమ. 8.7, 

ఆభిచారంబు వేల్చు 

ఒకరికి చెరుపు సేయుటకై 

“భూరి[కియల నాభిచారంబు వేల్ప.”? 

పండితా, (పథ, వాద. పుట 6కకి, 

ఆభ్యంత ర రతీ 

బాహ్యారతికి A) న్న్న మైన 

నంభోగము, 

కుమా. 9.152. 

ఆమం[తణము వడయు 

నెలవు తీనుకొను, ఫొందు, 

ఆమం[తణము సేయు 

పిలుచు, సెలన్ర తీపిక్రొను, 
చ 9 “ఆమం(తణంబు సినీ 

డయ.’ 

ఆమటపదిట 

_వదావుడల దూరంలో, 

అనేకరకాలుగా అంటారు, 

ఆమడ  అంశే వదిమైళ్లు, 

నేటికీ ఈ లెక్క ఉన్నది, 

అస్థిర మెనపి, 

వనంత కాలములో మూత మే 

వాననలు గుబుల్కాను నని 

పాండు. లీ.72, 

ఆమవడ 

చెరుగువడ. వెరుగు గారె, 

ఆమ।శొద్దం 
థి 

బయ్యం పిండి వై రాలతో- 

అన్నంతో వంటతో సిమి త్తం 

"లేకుండా చేసే (శౌదం, 
6 

' ఆమాటా యామాటా 
“అతనివే నాలింగితుంటై యామం|త్ర 
ణంబు వడసి* భాగ, స్కృ. 1.288, 

యంతరి తుం; 

భార. అశ్వ. 8155. , చేళి? 

ఒక నిది ప్ల కార్యాన్ని సూచిం 
దిటు 

చేని కాక భో కాభిరామాయ 

ఇంగా మాట్లాడుమాటలు, 

“వాడు ఆమాటా యీవమొాటా మాటాడి 
య 

పోయాడే కాని ఈ సంగతే వెప్పలే 
బె, 

“మేమ ఆమాటా ఈమాటా మాటాడు 
' కొంటూండగా నీ సంగతీ వచ్చింది.” 
 “ఆమాటా యోమౌాౌటా మాటాడి వాదు 

పంత పరిధిలో ననుట - దీనిని. 
' “ఆమౌటా యీోమౌటా మాటాడి వాక్తి 

““ఆమట పదిట లిం-గార్చకం దనెడు | 

నామంబు వినగ రా డేమి కర్మం బౌ.) 

బస. 6 ఆ. 155 పుట, | 

“పదామట్లో అంత పండితుడు లేడు.?? | 

నన్ను బుట్టలో చేశాడు, 7 వొ, 

టిదాశావెళి ఆతరవాత అసలు విషయం 

బయట టాడు) 
లు 

ఆము కవియు 

పాగ క్కు, 

“(పామిన్కు_ నెతాము లాముకనియ.)” 

పొందు, VAR 152, 

బా, 
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““కాటుప్రుల్ దిని యాము కవిసీ,’ ఆయకటు 
' ౬ 

సారం. 1.68. సాగుకు లాయి కేయినభూమి, 
“ాజసంజ యాము కవిసె.. ” | 

చూ. ఆముకొను. a రం మున్నూరు ఎకరాల 

| ఆయకటు ఉంది. వా. 
ఆముకొను' లు 

ఆయగాళ్ళు 

బలిసిన, ఊరిలోని వివిధవుతులవారు 3 అంయెలయు, 

లవమణయా అతిశయించు, అ 

“ఆముకొన్న |ఫేమచే.? కేతయ్య. | ఆయన కాయ వై 

చూ. ఆముకవియు. ' తనంతకు తానే, 

ఆముజటుదు “ఆయన కాయనె రణమున౦దలి 
౧ రా 

ర ఏ పాండవాశ్వ. 61. 

ఆముదంగాడు 

పట్టుకొంకు వదలనివాడు. 

వాడు వటి ఆముదంగాడు, వా 

డెక్కు_డ తటసపడాడు రా నీక వా, 
ఫ్ (65 

ఆముదం (తాగినమొగం పెట్టు. 

నిస్సృహాను, 

మును స్ఫురింవజేయు, 

“ఏందుకు రా అలా ఆముదం తోగిన 

మువాం“పి ట్రా కొని కూ ర్పుని 

ఉన్నావు ఫి వా, 

ఆముదము రాయు 

నష్ట పెట్టు. 

నే ల చుట్టపు చూపుగా పోతే 

నాకు ఆముదం రాడు. 33 చా, 

'ఆముపట్టు 

కవాడికి మహా ఆముపటి ఉంది లే.) 

| వె, 

'ఆమూలచూడముగా 

అమూలాగముగా, పూర్తిగా, 

“ఆమాల చూడముగ నెటింింతున్ ౨) 

విప, 4.40. 

చేత కానిత న | 

ఆయములు ముట్టుకొను 

కళ లంటు, మర్మము లంటు. 

““ఆంగను లారసుకొంటూ ఆయముల 

ముట్లుకి ౦టా ౨ తాళ్ళ, సం, శి.589. 

ఆయపాటున 

మర్శస్థానంలో, 

ఆయునువట్టున అనడానికి 

వాడుక రూపం, 

“నాడు ఆయపాటున కాయెస రికి వీడు 

కీముని నేల పడ్డాడు, 93 వా, 

ఆవవారపు “సంచి 

ఓచ్చపునంచి. 

“ఆఅంకభాగమునందు నాయచవార ప్ర 

సంచి. జెమి. 7.197. 

ఆయవారము 

“ఆయవారముకం చి నధిక కల్యాణ ంబు 

పటిగయెన్నుల ధాన్యభక్నుణంబు.?? 

భాగ. 7.410. 
ఆయవార మెత్తు 

బచ్చు మెత్తు, 
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“ఆయవార నె త్రీ అతను చదువు , “నీయంతేవాని కిటు లౌౌనా? యాయె ౨ 
కు న్నాడు.) . వా, బోయె నిష్ప డైనం దపనసీక్యా డాయక 

ఆయవ్యయాలు నీ నా యుసుటుల్క "నే యనువున నేతా 

' సేయ నెంచెదొ యనుచుకా,? 

జమా ఖర్చులు, రాముకథా, చాల, 4 €5. 

(శమవడు. అది నచేశాసీ, 
“పనులయెడ నాయా'ససపడినవారి ' “ఆయె నాలే యిది వటి శంకు 

చెల్ల మిగుల మన్నిం పుండు.” సం. ౨22. 

భాస్క_. బాల. 115, 

ఆయువు చెగు ఆరంభళూర తము 

ఆయున్హాయము తీరు. | పారంభంలో మూ (త = 
అ ఖో 

భార. అను. 5.58. “వాడే దంతా ఆరంభ ళూరత్వ 0- 
నాలుగు రోజులు పోతే ఏబూ వేయడు.” ౫ ఆయువువటు 

(se) పస” a 

ముఖ్య మైనది, 

“కథ కంతా ఆయువుపట్టు ఇక్క డే ఆర గాగు 

ఉఊందెిలి కళకు రాసా కాను, 

ఆయువు మూడు లాలన పాలమోా6గడలు pa 

బంబులం చవి.’ హరి, 5.207 . 
అవసానదశ వచ్చు. జ గ 

““ఆయువుమూడినట్టి సన్యాసికి గ ఆరగింపు 

చనెదువతన మొక డమ్ముకు6 దక్కు భోజనం; నై వేద్యం, కొంచెం 

వయ్యెం బో. నాయకు, రి ఫు, నిరననగానూ అంటారు, 

ఆయు వెక్కు. “వాడికి పొద్దున్నే ఆరగింపు అయితే 
ఆయుర ల్రధ్ధి కలుగు, గాని బయటికీ బయలు ేరడు.)) వొ, 

“ఎల్ల వారును గడు నాయు వెక్కి “స్వామికి ఆరగింపు అవుతున్నది. ? 

వగయు( చెవులు...... లేక న్నారు. పమ. 

హరి. 5,6, ఆరగూరు 

ఆయె వోయె 
సింజారు, 

అయిం  చేదో అయింది,. “ఆటు జనమేజయుడు వగ నారల 

పోయిం చేదో పోయింది, నారి. భార. శాంతి. 8.846. 
“పోనీ "నేంటికి నాయెంబోయెం గడు ల 
దుర్చుది న విచారింప సేలా ళల 

శా,మా,. 2,128, | కష్టవ 
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ఆరట "పెటు “౪ పిల్ల ఏదో ఆరిందాలా మాట్లాడు 

ర ' తుంది, 3 వా, 

కవషవెటు, 
అ అ భూ, ఆరిందా. 

ఆరటం ఆ రాటం అన్న ది గోవ నటు 
ఓైంం౦ందా ౦దాౌా ఆయి 

రూవంలో నేటికీ వాడుకలో చరా అ న్ 
నమరు నా ఆ వినవ స్తుంది. సమర్థన _ స్ట 

పాండు. 4.289. ననుట, 
“వాళు తలులూ పిలలూ ఎంత ఆరాట 

య య య 

పడి పోతున్నారో చెప్ప లే మమ్మా 1” 

ఏమిటా ఆ ఆరాటం ! కాసేపు ఆగు 

Ch 

ఆరడిబోవు 
వర్ద మగు, 

“రామునీ కార్య మారడిం బోయె. 

వరంరా. కిష్కి. పు. 50] పం కి ]. 

ఆరడుగుల నేల 

చూ, అయిదుమాూళ్ళే 

ఆరబండు 

కలమాగు, 

“క2కమౌాన నారంబండిన పండు.” 

సల 

భార. శాంతి, 1.160. ' 

ఆర బట్టు 

నిందించు, కడిగి ఆరచేయు, 

“వావ్మాణమకే మార బట్టు ములు-చ టి 

చూ. ఉలికి ఆర చేయు... 

ఆరాటపడు 

ఆవేదన చెందు, 

గింపక్.” శేయుూ. 2.87. 

ఆరింద 

ఆరికేరిన ఆడది, నెటజూణ, 
జగం 41, 

కక హరుకంటి 

త | మారుండు.ి) 

ఆరినప్పుండ్లు కోలలను గెలికిన 

_ నారివేరంపుందపసీ 

“మన సారాటపడం చేసీ కాని రాదుడి, 

' ఆరివేరము చేయు 

' ఆరితేరిన ఘటం 

గడునరి 

“వాడు ఇందులో బాగా ఆరితేరిన 

ఘటం. వాడిదగ్గర నీ ఆట లేమా 

_ సాగవు వా, 
అం 

ఆరి తెరు 

గడిదేరు. ఢక్కా. మొక్కీలు 
తిను, 

సెగ కోర్చి యారి తేరిన 

విజయ. లీ.2ర5్, 

కయ 

మజచినబాధను తిరిగీ జ్ఞ ప్పికి 

తచ్చువపట్ల అనే సామ్యం. 

మానిపోయిన పుండును 

సూదితో శెలికినట్లు, 
పండితా. ద్వితీ, మహి. పుట 169. 

కలహ్మపియత్వము. 

66౫౫ నముననుండి వచ్చి నాక స్మికముగ 

చె త్యారిక డవ” 

పారి. ] ఆ, 

గందరగోళము చేయు. 
(6... ...తల్లియస్తుల కొకమాట 
పాపకర్ముండు చే చర్గథార మనుచు 
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వంచనాపాటవంబునం గొంచుం బోయి 

యారివేరంబు చేసీనకారణమున.ి?. 

కాకీ, 5.69. 

ఆరుదూటు 

అల్లరి, నింద, 

“వాడు ఆరుదూబు చేసె” 

కళవ్రారక్ష య తేగారికను(బామి 

శ్వరు మోసపుచ్చి యే, యారును దూటు 
చిన బడి యందబజు... కోరిననాభునిం 

౫లిసి కొలలంగా సుఖ మంద రన్న” 

అహల్యా. 8.88. 

నిజే 

| రాగం తీశాడు, 

వారి కెవ్యారికి లేనియారుమాటు నీ 

తల ('వాసె సె నే ధాత? 

అహల్యా. 8.46. 

ఆరు నూరయినా నూరు 

_ యినా... 

ఏది ఏవుయినా అనుట, 

““ఆరునూ రయిన వెనుకాడడు.” 

రుదమ 42 ప్ప 

“ఆరు నూరయినా . నూరు అరయ 

యో పెళి జరిగి తీరవలనిం చే) 
| య 

ఆరునెలల బేరము 

తంరగా తెవులనిది, 

కవాలి విలుచుకొనిపోతే యీ పని 

“తెములుతుందాళ్లి వాడి దంతౌ ఆరు 

నిలల బేరం. 

అరున్నకట 

ఏడు, 

కాన. 

కట క 

వుని కొలచడం, 

వై రాలలో 

అనడం వాడుక్ , 

ఆరునొా కటి 

బౌ, ' 

 ఆరుస్తావా తీరుస్తావా ? 

ఆర 

ఆరున్నాక్కరాగం తీయు. 

ఏడ్చు, 

కమా ఆ బ్బాయి అప్పుడు ఆరునొ, కు 

వా. 

చూ, ఆరున్నొ క్కు_ రాగం లం కించు 

కొను, 

ఆరున్కొాక్కూరాగం లంకించు 

కొను 
చూ. ఆరునొ_క్క_ రాగం తీయు, 

' ఆరుబత్తుల కంపెనీ 

దివాలాకోరు ముఠా, 

_అర్బత్ నాట్ కంవెనీ దివాలా 

తీయడం ససిద్ధం, అందుచె వె 

తరువాత త ఏడిన వలుక 

బడి, 

ఆరుమూడు చేయు 

వసి చెడగొట్టు, 

| కలువాయి. ?9. 

ఆరు మూడె నా మూడు ఆ౮ నా 
(SI (oun 

ఏమునా నరే అనుట, 
OQ 

“ఆరు మూడే నా మూడు ఆరె నా ఆ్ 

అనుట అమంగళనూచక 

తూచడం 

ఊరికి. నేను ఈ రాతి వెళ్ళడం 

తప్పదు. 3 

చూ, ఆరునూరయినా నూరుఆరయి నా, 

బా 

సి కెందుకు ఈ నంగతి అను 

వట్ల ఉవయోగించే వలుకు 

బడి, 

“సి కెందుకులే అవన్నీ, నీ వేం ఆరు 

స్తావా,శ తీరుసావా లి వా, 

పా, ఆశ్చెదొ తీర్చెదో, 
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ఆరూ పోరూ బయట బెట్టు 
వోరుట ; గోకుట, జం, “ఏల చలంబు నీ వడిగాదేని వవీంచెద 

ముఖ్యంగా అ త్తీంటివారివోరు. 

“ఆవిడది ఆరూ పోరూ లేని'సం సారం ఎ 

బె, 

ఆరూ మూడూ అట్ల పిండి అగు 

_ శాడిపోవు అనే అరంలో 
థి 

ఉవయోాగించే వలుకుబడి, 

ఆపని ఆంతా ఆరూ మూడూ అట 
౧౧ 

పిండి ఆయిపోయింది. 

ఆరోగణము 

భోజనము (కన్నడం - ఆరో 

గణ) నై వేద్యము,. 

రూ. ఆవోగ్ ణము, 

“వారునక నిత్యంబు. గరికాలచోడ 
నరపతి యారోగణము  నెమ్బి జలుప6 | 

ల్, 

బలకల 

ఆరోగ్యం మహాభాగ్యం 

. ఆరోగ్యం మొదట చరాచు 

| కోవాలి అని చెప్పవలసి వచ్చి 

నపుడు అనేమాట, 

“మరీ అంత రాత్రింబవళ్లు పని చేస్టే 

ఎట్లా రా? ఒళ్లు ఇెడదూి ఆరోగ్యం 

| “ఆర్ప ద్ర్ప్చులగ మిక్కిలి, 

నాదు గోప్యముకా "బేల వె యార్సి తేళ్ళ 

2 పభా. 8.147. దల బెట్టు. 99 (పథా 8.147 

ఆర్చి బర్ఫి 

వింహానాదం చెపి, విజ్భం 

భించి, 

_ “ఆర్చి పేర్చి మౌరుం డారీతి నేయంగ.) 

చంద, విలా. 2.42. 

ఆర్బు తీర్చు 

సీర 

గలవయస్యలట్టు నెలంతయు మామా, 

. సనేర్చునం బలికెద రక్కు_ణి, యేర్చడ 

మో కీ వివార మేటికిం జెపుండాలి .. 

ఆము. ర.65. 

ఆర్బెదొ తీర్చెదో 
"నేజీినపాసంగుం, బాలు...” 

బస, 5 1శరి పుట. , 
ఆరుసావా తీరుసావా ? 

Mo) MRE +) 

న్ చెప్పీ యేమి (వయోజనం ౧S 

అనువట్ల ఉవయోగించే 

పలుకుబడి, 

ఆ ర్చెదొ తీర్చెదో తెలుప నయ్యెడి 

చేమి 9”) సారం, 8.184. 

చూ, ఆరుస్తావా తీరుస్తావా? 

ఆర్చేవారా తీర్చేవారా ? 

ది క్కె_వరూ లే రనుట, 
మహాభాగ్యం ఆన్నారు.” వా, 

ఆరోగ్యస్నానం 
జబ్బువడి లేచిన తర్యాత 

స ముదటి స్నానం, 

“నిన్న "నీ ఆరోగ్య స్నానం చేశావు. 

' “ఏదో అవస పడుతున్నాను. ఎవరితో 

చెప్పుకొని పో లాభం * ఆశ్చేవారాః 

అప్పుడే బయటికి ఎందుకు వెడతావు 

బాబూ 10 

ఆర్చి తేళ్ళ దలబెట్టు 

''. అనవసరంగా గాధించు, గుట్టు. 

జ్య 
| 
| 

తీర్చేవారా ₹ వా, 

ఆర్పగ దీర్చగ 
ఆ రు టకూూ తీ ర్చుట కూ 

| నమర్షమెైన. 
య 

| “ఆర్ప య6 దీర్చంగ మిక్కిలి నేర్చు 

గ లవయస్యుం డట్లు”? ఆము, 5.65, 
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ఆర్వేరము 
చూ. ఆరి వేరము. 

ఆజగలదీవము మండినట్లు 

అఆదపోయీముందు దివం వివ 

“నామనసు మోహము కాజడి వటి నీవు 

నన్నొలక వీడ నాజెదవు.ి 

పు. 2.288. 

ఆజడిపోవు 

ప్యర్థమగు. 

లతు,ణయా చచ్చు. పా డగు, 

భగ్న మగు అనే అర్థాలలో 

వది [(వయుక్త క్త మన్రుతూ 

వుంటుంది, 

“అనవుశు గ్భమ్లుం డిట్టులను నాజిడీ 

వోయొ. (బయత్న మెల్ల. Wr 

రీతంగా వెలుగుతుం దని, 

అంటారు, చానిె వచ్చిన 
అ. 

వలుకుబడి, 

. ఇవావు తెలివి వంటిది, 

“ఆజఅంగలదీపము టతండు మండుం 

గాక.) భార. కర్ణ. 8.49. 

ఆజడిచావు 

దుర్శరణం, చెడు చరులో . 

నావు, | 

“కసుమాయుధు నాఖజ డీవా'వు 

చూచీ! కుమా, ౨.80. 

ఆజడి తెచ్చు 

బంద తెచ్చు, 

“ఆనయుని ధర్మపత్నికి నహాల్య కు 
నాజుడి6 జే దలంచి. విప 8.45. 

ఆటడివడు 

అల రివడు, 
య 

చూ, ఆజడిపుచ్చు. 

ఆజడిప్పుచ్చు 

1. వ్యర్గ పజుచు, 
యి 

2, బాధించు, 

ఆల్రడీ వేస్ నా తేగుల మౌ ఆొడిపుచ్చంగ 

“నేల చేల 1 విరా. 2 252౨. 

(6న నిటు గానపాలు చేసి యాణడి 

పుచ్చితి.”” నిర్వ, 0.80, 

ఆజడి పెటు 

అల రి వెటు, Ah ధ ks టు 
౧౧ రి 6 

వ్యర్థము చేయు, 
య 

పోయింది. 

భార. ఆఅళ్వ, 8,59. 

. హా]! పుత్రవర్ల మిటు లాజుడి వోవలి 

భార, శ్రీః 1.10. 

ఆతు నూణె నా నూటు ఆతి నా 
(wR (oH 

ఏది యేమైనా అనుట, 

మూ. అఆరుమూ డెనా మూడు ఆె నా, 

ఆబు మూ డగు 

చెడిపోవు. 
“ఆపని అంతా ఆరుమాడు అయి 

పోయింది. బో 

ఆలగోడు బాలగో డగు 

కరుణా కందనపూరిత మగు, 

ఆవులగోడు, చాలలగోడు._ 

ఆవ్రులూ, పిల్లలూ అతికరు 

ఆఅంగా ఏవిలవీసారు కదా! 

“అతగాడు పోయీసరికి వాళయి లంతా 
గాలి య 

ఆలగోడూ చాలగోడూ అయి 

నౌ, 

ఆలగోడు బాలగోడుగా ఉండు 

అతిశ్ చనీయస్థితిలో ఉండు, 
““పాపం! వాళ్ళింట్లో నిన్న. ర్యాతే 
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హఠాతుగా ఆయనభార్య చనిపోయిం 

దట, అంతా ఆలనోదూ చాలనోడు 

గా ఉఊం౦ందిలి . 

ఆలనా పాలనా లేదు 

మూాచేవా శెవకూ వలే రనుట, 

“ఆ తోట ఆలనా పాలనా లేక పా 

డయి పోయింది... 

కె, 
| 
| 

| 

| 

ణు? 

ఆలపాడీి 

_పాలిచ్చు ఆవులకలీమి, 

మేక పాడి వంటిది, 
పాండు. 2.111]. 

ఆల బేల 

అమాయకురాలు, జం, 

“ఆలవ్రు బేలవు కడు గొమరాలవు... 

క్షమా, 

ఆలము చేయు 

చేతు చేయు, 

“ఆని పలుకు నమ్మ రాళ లోలనయన 

పలుక లాలంబు సేనీ చక్రవాక యిట్ల 

నియెలి మను. 6. 65. 

ఆలమ సేయు 

వ్యర్థ పబుచు, గాయవపణచు.. 

“కూర్చి యెల నే జాలము సేసి 

“మృ గాత లాలవటంబు నిద” 

భార. స్రీ+ 288. 

వ్ర ౦ తో గుం [డ ౦ గా 

తయారు వేసిన విననకజట్లి ; ఆల 

యోత్సవాలలో, “రాబోవవా 

రాలలో ఉవయోగించే గుడ్డ 

గడుగు, 

“ఆలవట్లములుం జూమరులు.. 

పండేశా. (పథ, వాద, పుట, 518. 

“మృగాతు లాలవట్ల ంబు లిడ.. 

భార. స్త్రీ 2 88. 

““కములదళము మృణాళనపడమున. 

జేర్చి, యాలవట్ట్రంబు గావించి లీల 

మెఅయ్య వినరు? 

నిర్వ. 8.62, 

“అచ్చరవిరిబోడు లాలవటము లూస్ప్క 
టబు 

' వినుటుంకిచెలులు వీవనలు వెవుి” 

అచ్చ. సుంద, లర్, 

ఆలించి ఏను 

(శద్ధగా విను, సావధానంగా 

విన, 

“రతిరోదనధ్వని వసంతకు చెవులం 

జిలికిన నులికిపడి యబదెసన యాలించి 
కుమౌ. 11,5ర్. 

విని.” మా. 5.87. 
ఆలవట్ట మిడు .. ఆలిగొను 

మూ 
గుడ్డతో గుండము గా రిహుపింయు 

pi WIT అ ॥ 

కూర్చిన వి విననకల్దతో వచు, యంలో లని 
కీ చ ““ఆకట! సెరం థి నన్ను ని ట్లాలి 

ఇప్పల బాల యాల లొ నానయు శేరి భార. విరా. 418. 
దేవునిముందు ఊశెగింపులలో చూ. ఆలిబుచ్చు. 

వట్టుక్ "ని పోతారు. వీని పిడి | ఆలిబుచ్చు 

కల్లు చాలా పొడవుగా!  పరిహసించు. 
ఉంటుంది, చూ, ఆలిగొను, 

9 



యేమో బే లెదు అనువట ఉవ' 
౧౧ 

యోగిసారు, 

“ఆలూ చూలూ లేనివా బ్రైవడు నమ్ము 

తారు రాఖి వా, 

కొడుకు పరు సోమలింగం 

అన లింకా ఆరంభం 

ముంచే ఫలితాన్ని గూర్చి 

ఉవ్విళ్లా రవట్ల ఉవ యోగించే 
C౧ Cn 

పలుకుబడి, 

“ఉద్యోగానికి దరఖాస్తు పెట్టావో 
లేదో అప్పుడే యిం| క్రి మెంటు సళ్ళు 

వేసున్నా చేమిటా? ఆలూ లేదు 

చూలూ లేదు కొడుకుపేరు సోమలింగం 

కాక 

ఆన్నాట్ల. వా, 

ఆలెగాడు 

నౌకరు, శ, ర, 

ఆయగాడు అనే వాడుకలో 

వినబడుతుంది, 

ఆలె(లృహెయ్యి 

స్నానానికి నీళ్లు కా చు 

వాయ్యి, దీన్ని సామాన్యంగా 

ఒక విందో కానగో పెట్టి 

చుటూ కట కటి వేసి 
A) ౬ ర 

ఉంటారు, ఆ బించె తీయు 
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ఆలిసయు టకు రాదు, దానిని ఆల 

వ్యర్థము చేయు. పొయ్యి అని నేడు అంటారు. 

“కూలి చేసీనతప మెల నాలి సేసి ఆలేకారు 

క్షమా, 4.409. | ౧ ర వనరు 
అధికారులు, ఆఖనరు, 

ఆలూ చూలూ లేదు ధి శన 
సిత్యబహువచనము, 

భార్యాపిల్లలు "లేరు, 
y క “సర్కారు నీబ్బంది సరి చేయుటకు 

క్ు నిరసనగా వాని . గొంత, సాలు జమాబందిపాలు గొంత, 

పొరుగారి మన్నీల సరఫరా కింత యా, 

లేశార్ల లంవాలలోకి కొంత...కొంత 

కొంతీయె ఖర్చు కొండంత యయ.’ 

చెన్న, PA 

ఆలూ లేదు చూలూ భేద ' ఆలోకనవిద్య 
ఇం దజాలము, 

ఆళ(లుకి సేయు 

రుంకారము చేయు (తుము 

దల విషయంలోనే ఈ వదం 

కనబడుతుంది.) అందుతో 

బాట వాడు ఆఅలవించు 

అన్నట్లు నూూారింది, 
వా 

““ఆటఆడెడు నమ్మి గనొనకు మమ్మ బయ 

ల్పడ నాడుచిల్య_తో, నాడక మమ్మ, 

"లేటి7డ నాళవి సేయక మమ్మ.” 

క్షమా. 5.181. 

““సోలుచు 'సమ్మదరసముం, (గోలుచు, 

వనపాల బాలికలు నవలతికాం,దోల 
ముల వేడ్క నలుపుచ్కు నాళతు లాగి6 

జేసి పాడీ రఫినవలీలకా 
కోమా. 4.112. 

“కే యిలల యొలుంగు లోలిం గొని 

యిం౦పుగ6 జిల్కు_లతోడ "నెమ్మి మె, నల 

వడి మాటలాడి యళు లాలతి సేయం 

బాడి డాగురిం, తలు వారితోడ చాడు 

దురు తద్వనవీధులయందు గోనికల్ 09 

, ర.85, హారి, 

జ! 
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ఆళులపొల లు ' ఆవ దిన్నట్లు 

ఆడు పోడుములు, త్రీ కడుపులో ఆవాలు పోను 
రీతులు కొన్నట్లు, 

య 

నాలలును నీజంబహోరలె నుండు. 
రాలి 

కువౌొా. 11,46. 

చూ. మగలపాల లు. 
లలి 

వంత 

కానంత, కొంచెం అనుట, 

““ఆవంత శంక లేకు) 

భార, కర్ణ. 8.288. 

ఆవగింజలో అరభాగ మెనా 

ఏకొంచెం కూడా, 

““ఆవగింజను నరభాగ మెనం గాదు) 

పాణి. 2.11]. 

ఆవగింజతో అరనగము 

కాలేదు 

కొంచెము కూడా కాలేదు, 

ఆవగింజ అతి చిన్నది. 

“ఇంకా ఆవగింజలో అరసగం౦ం కూడా 

కాలేదు. అప్పుడే ఏదో కొంప మునిగి 
పోతుం దని గోల పెడ తా వేమిళళోయి!?) 

వా, 

ఆవటము చేయు 

అవముర్చు, వొందువజఅచు. 

““వరదాభయంబు లావటము చేసీ.’ 

పాండు. 2.229, 

ఆవడ 

చెరుగువడ, 

ఆవ తాగిన ససరమువలేె 

పి చ్చెత్తినట్లు అనుట, 

| 
| 

శేకాన్నీ తెలియజేసే వలుకు 

బడి, 

'. “ఆవ దిన్నట్లు ఖేడావహూం బయ్యె,౨ 
వర.రా.అయో. పు, 850. సం కి 6. 

ఆవ (దావినట్లు 
౧౧ 

కడుపులో చేయి వేసి కలచి 

నటు. 
లం 

ఆవాలు నూరి (తాగితే కడు 

పులో వివరీత మెనఆరాటం 

కలుగుతుంది. 

“ఆవ (దావిన వోక నటమటిలు.ి 

రాధి. 8.120, 
చూ. ఆవ తొగినప'సరమువటె, 

ఆవల సీవలన్ 

అక్క_డక్క_డా, అక్క డా 

యిక్క- డా, 

వాడుకలో అక్క_ డా ఇక్కడా 

అనేరూవమే నిలిచి ఉంది, 

“సీ నానల సీవలన్ వినిటి విక, 5,15, 

“వా డేదో బాగా సంపాయించా డని 

అక్కడా యిక డా ఆంటూండ-గా 

విన్నాను.’ వొ 

ఆవలింపులు వచ్చు 

ఏను7త్తు, 

. 66వ్రాడ్ర ఉపన్యాసం వింటూం ఆకే నాక 

, ఆవలిం పులు వసు న్నాయి” 

ఆ వ ' 

చా, 

చూ. ఆవృలింభలు వచ్చు. 
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ఆవలిమో మిడు 

అయివషము సూచిసూ మాబు . 
రు —0 

“మొగము చెటు 

““ఆవలిమో మిడి తాం ధ్యా, 99 
విప్ర, 2.68. 

చూ, మొాబజుమో మిడు. 

ఆవిడ 

భార్య; ఆమె, 

“మా ఆవిడ దీనికి సుతరామూ ఒప్పు 
కోవడం లేదు. 

“మో ఆవిడతో చపాను ఉండండి. 

మో చేమో మహో ఖచ్చపెశేస్తున్నారు.! 

“ఆవి డెవరు %! 

ఆవుగోవు 

“ఆయన దేముంది పాపం ! ఆవునగోవు.” 

Ch 

ఆవును చంపి చెప్పులు దానం. 

చేయు 
అల్బ మైన మంచివని కోనం 

మహాపాపానికి ఒడిగట్లు, 

వాడు ఆవును చంపి చెప్పులు దానం 

చేస్తాడు. ఏమి లాభం 1) వా. 

ఆవురు మను 

కొత. 808. 

ఆవుర్న నోరు దెజచు 
ఆవురు మని నోరు తెజుచు, 

(క్రీడా. పు, 7లి. 

ఆవులాంటివాడు 

సాధువు, 

“ఆయన ఆకే పాపం తెలియదు. ఆవు 

లాంటివాడు, వా, 

కా : 

ఆవులింతలు వచ్చు 
చూ. ఆవలింపులు వచ్చు. 

వ జ జ 

గల 

అతినివిత బుద్ధి అయిన; ఎదుటి 

వానినత్తాసోరం (గహీ రాంచగల, 

“వాడు ఆవలి నే (పేవులు లెక్క పెట్ట 
గలవాడు. వాడిదగ్గర మన ఆట లేవి 

సాగవు.’ వొ, 

ఆవులు తలచినచోట హారి 

మొలిచినట్లు 

చక్కని సౌకర్యం ఏర్పడిన 

దనుట. ఆన్రలు మణొక , 

చోటికి వెళ్ళకుండా అను 

రు న్న చోటనే వచ్చిక 

ములి సే మజీం కేమి? 

పండితా. (పథ. పురా. పుట 887. 

ఆవులువారు 

అలసివోవు, ఆవులింతలు వచ్చు 

స్ధితి వచ్చు, 

“ఆవులువారెడిమేని అలువులతోడ. 3 

తాళ్ళ, సం. 8.408. 

 ఆవేశకావేషాలు 

కోపో దేశాలు, జం, 

“ఆవేశ కా వేపాలు పెచ్చు పెరిగి ఆఊళ్లో 

ఖూనీలు జరిగా యట.’ 

ఆశకు మట్టు లేదు 

వంత ఆశ అయితే ఎలా అను 

పట్ల ఉవయోగించే 

బడి, 

CRO 

వలుకు 

ul చాణాల, కాళ. 10, 
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ఆశపాతకం మనిషి 

దురాశాపరుడు. 

“వాడు ఒట్టి ఆఅకపాతకం మనిషి. ఏ 

తృ కీ అనేది 

CMD 

మిచ్చినా వానికి 

ఉండదు) 

ఆశాశల ,ద్రిప్పు 

అటు ఇటు, ఇటు అటు (తిప్ప; 

ఆన వెట్టి (తివ్వూ. 

త న్నా శాశలం (దప్పి. 

కా.వమూా,. 3.60. 

ఆమాఢభూతి 
పీత నంచకుడు., 

అమాయకంగా కనబడుతూ 

(దోహం చేసేవాడు, 

వంచతేం తంలోని 

వచ్చినవలుకుబడి, 

ఆషామాషీ 
కులాసాకబురు, 

లు 

“ఏదో ఆహామావ్నీ గా మాట్లాడు 

కొంటూ ఉంకే సి (పసావన వచ్చింది. 

కథచె 

మరి 19) 

“అతని నాసపడి పలుకుచుండిరి.)? 

భార. (దోణ, 1.17. 

“పరకాంతలకు నాసపడనివా౭డు.'? 

జమి, 8,40. 

ఆసవిటుపు 

ఆశాభంగము కలుగజేయు 

నది, 

వా, 

“ఆవల నె న త్రివతు రాసాంత మూడ్తురు. Dh 

 “ంయాచకకోటుల కాససవిజుపులి 
శుక, 8,20. 

ఆన సేయు 
ఆశించు, 

“౯ వండియుం గడుసరి దానవులు మిసీమి 

గలపసీండి కానచేనీ పడంద్రోసీ గాని౦ 

బఅిచీన(పాసాదంబులును. 

G&G. వాది, 1.55. 

_ “ఆలనం చెనులింప నాస సేయుటయు.ి 
య 

“ఏయ విచారీంచిన దూ౭టి దాటుకొని. 

 ఆనసాస నజాడు 

గౌ వూరి, (పథ, పం కి, 978, 

అ 
మిక్కిలి ఆశతో -వేకారు. 

 “పరువంబు గాక చొప్పడని మామిడి 
. తేసి లాన నాసాస నజాడునవియు [౫ 

ఉం 

పారి. 8.5]. 

 ఆనసనాసల 

ఎక్కువ ఆశతో, 

-ఈ ద్యిరు క్తి ఆధిక్యమును 

తెలుపును, 

యాసాసల రసవాదము 

లానర్సి, (పకటించి రాజపట్టికలు దీర్చి. 03 

హ్క, 8.872, 

““(బమనీ 

' ఆనాంతము 
చేనదేో ఒక మంచిమాెటీ వేశాను ఆసా 

అల 

పూర్థిగా, 

నాయకు. 7] 08. 

అసీమాంతం చేయు 

సాగనంపు. 

వాలిమేరడాకా సాగనంపే 

అలవాటుపై వచ్చిన పలుకు 

బడి, 

ఆసువోసిన కండెవలె 
ఒకచోట నిలువక, 
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ఆసువోసిన కండె అటూ ఆనాన మగు 

ఇటూ ఆగకుండా తిరుగుతూ . ఉండు; కొలు వుండు, 

ఉంటుంది, . “సువర్ధ పంభయుత సౌధంబందు 

ఆసు వో సెడుదాని హ స్తంబురీతి నాస్థాన మై. పాండు. 1.2] 
ఒకచోట నిలువక, ఆహో పుట్ట జేయు 
నక పనితో ఆను పోయునప్వ్పూడు ఆశ్చర్యము కలిగించు, 

చేయి అటూ ఇటూ గబ 

గబా తిరుగుతుంది. 

“ఆను వోసెడుదాని వా సంబురీతిని, ' 

గుంచె దీపెడుదాని కొమరు మిగుల,’ 

వాంిస. 1, 220. 

చూ. ఆసు వోసీనకండెవలి. 

ఆసేతుశీతనగం 
=. ఆసేతుహిమాచలం. 

ఆసేతుహిమాచలం 

సేతువు మొదలుకొని హిమవ 

త్సరగతంవరకూ, యావద్భా 

రత'ేశంలోను అనుట, 

ఇచే వలుకుబడి ఆయా వడాల 

వర్యాయవదాలతో కూడా 

శఆ్రహో పుట్ల జేయంగ.ి 

ఆహో పుట్టు 

ఆశ్చర్య మగు, 

ఆహో పు శైడు లాంతి చూపఆికో 

, హాహా పుటు “మూవారికికా. 00 
బు 

మున కావ్యాలలో వయో, 

గిసారు, 4 

ల 

చా ఆ సేతుశలీత నగం. 

జం,. 

ఆ సిపాసులు 
అలాల ఇ 

“వానికి ఆ సీ'పాస్తు లేమి లేవు. ఆ 

ఉద్యోగం ఊం ంది, వాడున్నాడు. 00 

చూ, ఆశీ రీ పా డీ నః 

ఆసీ పాపీ 
= (a) 

ఆని, జం, 
వావ 

భార, శల్య. 2 248. 

ఆహో వుట్టపడు 

ఆశ్చర్యవడు, 

“ఫారకమలేక్నుణ లాహా వుట్టి పడీన 

యట్లన్ , దేవునిం గన మబచి యు టనిరి 

తమలోనకా. 9 శుక, ల 16, 

ఆహివెట్టు 

కుదువ పెట్టు; తాకట్టు చెట్టు, 

తాళ్ళ, సం. లం, 122. 

ఇంక ఎకుడ ? 

ఇంక వాని [వసావన "క్ర 

ఆస్కారం లేదు అనువట్ల 

ఆవయోగిసారు, 

వొ. “కటకటా ఇంక నెక్కడ చోడన్ఫ 

పతి కటకటా యింక నెక్కాడి వెల 

వాడికి ఆసా పాసాళి ఏమో లేదు.” ; 

“వాడి కింత ఆ ఫీపా స్టీ రీ ఉంది, 

తినగలడు, ఒకరి ర కింత పెట్టగలడు, వ్యా! 

తాను. 

నాడు,’ 

పండితా, ద్వితీ. మహి, పుట 5], 

“వాన రాలేదు, ఇం కెక్కడిపం టలు, 00 

యర, 

చూ. ఇంకేమి 
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ఇంక నా చేత గాదు 

ఇకమీద నా క సాధ్య మనుట. 

“నా చేత నింకం6 గా దిది యో చెలువుడ 

యనంగ. కళా. 1.201. 

“ఇంతదాకా ఏదో చేస్తూ వచ్చాను 

గాని యింక నాచేత కాదు.” వా. 

ఇంక బాటు 

ఇంకివోవు. 

““పారావారమ్ము లింకం బాటినఎి 

భాగ, 8,595, 

ఇం కేమి ?.... 

ఇం కెక్క-డ ? 

ఇక అది అనంభవ మనుట, 

“సాయంత్ర మయింది. వా డీం కేం 

వసాడు 9) 

“మబ్బు పటింది. ఇం కేం వెడతాం.ి 
లు 

వా, 

“కరువు వచ్చి ౦ది. ఇంకేం నిఖా. 

యిస్తాం 939 

ఖమ”. 

బె”, 

చూ. ఇంక ఎక్కడ ద్ధి 

ఇం కెమైనా ఉందా ? 

చాలా (వమాద మనువట్ల 

ఉవయోగించేవలుకుబడీ, 

“ఫీడు నోటికి వచ్చిన ట్టు వాగు 
తున్నా డె? అది ఆయనకే 'తెలుస్తుం 

దనుకో. ఇం కేమెనా ఉందా?’ వా, 

ఇంగితజ్ఞుడు 

ఎదిరి 

వాడు, 

“వాడు ఏమెనా ఇంగితజుడు. మన. 

వాడికే ఇంగితజ్ఞానం లేదు. 

ఇంగిలాయ.. 

శుంఠ, తిటు, 
లు 

మనసు నెజటుగగల. 

వాతా ' 

కట్టి నగుడ్డ వాళ్ళవటుంబం.? 09 

ఇంచి 'మంచి పెట్టు 

ప్రింగీ_ఇ్రంచు 

“ఇంగిలాయలు కొం కు కోణంగు 

లెని) (ప్రభా, నాట. ర, 

ఇంగిలాయి 

చేవలలో ఒక భేదము, 

ఇంగువకట్టిన గుడ్డ 

ఏమి లేక పోయినా వెనుక 

బాగా బతికినవారిలో ఎంతో 

కొంత జ "దార్యం, ఉ_త్తవుత 

ఉంటుం దని అనేవట్ల ఉవయో 

గించేవలుకుబడి. 

ఇవ్వు డందులో ఇంగువ లేక 

పోయినా, యింగువ క ట్టైనగుడ్డ 

కొ వానన ఉంటుం దనుటపై 

యేర్పడినవలుకుబడి, 

“వాళ్ళ సంసారం ఎంతే చితికిపోయి నా 

యిప్పటికీ అతిదీ అభ్యాగతీ అంటూ 

వస్తే పామ్మునరు, ఎం తేనా ఇంగువ 

CR 

అప్ యివీ యిచ్చు (మంచి 

చేసుకొను) 

ఇంచిముంచి-ఒక తీనుబండము 

అని వావిళ్ల, 

“దాసీతోడ 'మాలిమి యొనర్చుకొని 
యుంచిమంచి “పెటి, 

శుక. 8.295, 

 ఇంచదుకంత 

కొంచెము, 

 “ఇంచుకంత నిక్కిన.” 

ఆము, ర5.]]16.. 

ఇంచుక వడి 

కొంచెము సేపు. 
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ఇంచుటలుక “దయ్యంలాగ నే నింట్లో ఊన్నాను 

గదా. నాతో ఒక మాట . అనవదా.)3 
[(వణయక లహాము, ద్ 

కవిక. 1.2]. 9 సా 
ఇంట గుడిచి యింటి వాసాలు క ఆయ లాం ఇంచుమించుగా లెక్కించు 

రనూరమిగా, కం చెము ఉవకారికే అవకారము 
పాచ్చుతక్కువగా. పష తయ. | 

cc 4 BD “వానికి. ఇం చుమించుగా ప జ ఒక కథ వచ్చినవలుకుబడి, 
౮ * ॥ . 

“ఆవ్రూారికీ యీాన్రూారికీ యించుమిం'చు గా 

పదిమెళదూరం డఊంటుంది ”? వా, 
ఉగ 

ఇంచుమించు లాడు 

హా చ్చు త్ర క్కు వ గా 

. గారవింప 

ఎవరో ఒకణ్ణి ఆదరించి 

అన్నం “వెట్టి యింటిలో ఉంచు 

కోగ్యా వాడా యిల్లు నాచే 

అన్నా డట, దానికి సాత్యుం 

యేమి టంటే యీ యింట్లో 

ఎన్ని వాసా లున్నా యో 

నాకు తేలుసు అన్నా డట, 
“రాక్ష రాక్ష వచ్చె రాజు శిష్యుండు నని, 

సకురివారుం డగుచు నింటల6 
' దిని గణించి నింటివాసము లిటు, లేటి 

మా లూ డు లత్షణయా 

తిరన్క_రించు, 

కళఖంచుమించు లాడు నించుమించు. 

విజయ. 1.86. 

ఇంచులాడి 

కులుకులాడి, 

“ఏమి కన్నీరు నించెదే ఇంచులాడి,)? - 
కాళీ, ద, 2,66. 

ఇంట దయ్యమువలె నుండగ 
ఇంతే మనివీని ఇంట ఎదుట. 
ఉండగా నాక న్నే కప్పి ఇంత 

వని చేస్తావా?__అన్న. 

భావంలో ఉవయోగించే. 
పలుకుబడి, 

“ఇయ్యెడ గలిగిన రోవెల, యియ్యక 
నా కెబుక లేక యిటు నే నింటం, 
దయ్యమువలె నుండగ మా తొయం. 

శుక, తతర... * శ ఇ ఆతన 

“దయ్యంలాగ అత యింటో ఉంెపీ 
నల! య 

॥ దానిషంగా ఆది చేసున్న ది,” 
ర్ల అవి 

యెన్నం డభాబన మాయెరా 
తండి 1 

' "లేదుట 

' ఇంటి 

శిష్యు లింక నిటి గురులు 09 3 

తిశంక'న్యరం. అం. 2. “పీ. 15, ౧ 

ఇంట నెన్నడు లేని 

వంశములో ేని,. 

“ఇంట నెన్నండు లేని యీ హీనవిద్య, 

కన్న 

నిరం. 2.88. 

మాయింట్లో ఎన్నడూ 

చూ. ఇంటా వంటా లేదు, 

పొయి రాజదు 
తిండికి లేదు, ఉండి వాయ్యి 
రాజితేనే గదా తెండి, 

“ఇలాంటిది 

“దినదినము ననక యే వన, మున ేగక 
యున్న నింటం (బౌయి రాంజదు గాం 

శుక, 8.251, 
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ఇంటాతడు “వానికి అ శ్తారి'్లే చాగుందిట. ఇంటీ 

మగడు కంెటు గుడి భ(దం ఆన్నారు. వా, 

నాతని గా దలంతు.?” 

ఆహాలా 8.55. 

2x ల 

“మా యింటాతం డెపు డెనం గలనీన ఇంటకన్న గుడి పదిలము 

నీంహా, నార. 2, 

చూ. ఇంటికంయే గుడి భ| దము, 
చూ. ఇంటియాతండు; ఇంటాయన, ఇంటికాపు 

ఇంటాయన 

మగడు, 

“మా యింటాయన ఊళో లేరు* వా, 

చూ, ఇంటాతేడు. 

కృంటావిడ 

ఇలాలు 
యం 

బ్రది కోస్తా పాంతంలో విని 

వించేమాట, 

“మా యింటావిడక శాస ర్డీ 

జనింది.” వా 

ఇంటా వంటా లేదు 

ఈ వంశంలో యిలాంటి అల 

వాటు లేదు, ఇలాటి దుర్లు 

ణాలు వీరికి బొ త్రిగా చేవ 

అనువట్ల ఉపయోగించే 

పలుకుబడి. 

సెచు కుట్టు లిక నింటకొ వంట లే 

విప్పనుల్.. 5 పాణి. 5.5. 

“లాంటి వఫవపనులు మౌ యింటా 

వంటా లేవు. వీడు మాయింటో చెడ 

బుట్టాడు. ? ఆ వా, 

6 రూ. ఇంట నెన్నడు లేని, 

ఇంటికంపే గుడి భద్రము 
సాంతేం దానిక న్నా త్ 

వెంగా వచ్చిన దే హోయి-అని 

సూచించేవలుకుబడి, 

నృపహాస్తు, వ. 
ఇంటికి కాక పోవు 

ఇంటవట్టున ఉండ స వో వ్రు, 

ఇంటికి వనికి రాక వోవు, 

సాంబనిఘీంటువులో బంటి క 

కాక పోవుట అనగా ముట్టగుట 

అని ఉన్నది. ఇది నేడు 

వాడుకలో ఆన్న ట్టు కన 
రు 

బడదు, 

“ఉన్న ఒక్కు_కొడుకూ యింటికి 

"కాకుండా పోయాడులి వా, 

“ముగ్గురు. కొడుకు లుం కే ముగ్గురూ 
మూడు ఊళ్ళల్లో ఉద్యోగాలు 'జేన్తూ 

ఒక్కు_డూ "యింటికి శాకండా 

పోయాడు.” 

ఇంటికి నిల్లు గట్టుకొని యేగు 

ఇంటిల్లి పాద్ పోవు, 

రుటుంబవరివార నమేతముగా 

ననుట, 

““షంటికి నిల్లు గట్టుకొని యే” వచ్చు 

మురారివెంట నా యింటికి నచ్చి పూజ 

Ch 

నాని య్ంగుట నన్ను. గృశా ధం 

జేంత్ర.)? కకు్ధ్సి. టి id, 

ఇంటికుక్క-లు 

దాసులు, శానినలు,. ఆశి 

తులు, 
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“ముక్కంటి నీయింటికుక్క_ల మనుచు, _ ఇంటిపట్టు 
జక్కులు గిక్కు లు (మొక్కచుం. 

గొలువ బసవ. 4 98, 

ఇంటికొనుందా వాకిటికొసుందా? 
pn) 0 

| 
| 

 “పనుషప్రునిగులు ేజు 

దానివల్ల ఏమి లాభం లేదు. 
అనేలర్థ ౦లో 

పలుకుబడి. 

ఉవయోగించే | 

' వాడు కాదు గదా. వీడు పెండ్లి కాగానే 
“వాడితో తగాదా యెందుకు రాళి ఇంటి 

కొసుందా* వాకిటి కొసుందాఖి” చా, 
అణా వలి | 

_ఇంటిపట్టు 

సావరము, 

పాంపజన్నిద 
౧ 

మొప్ప6, (బమ థాధిపతి యింటిప గ్ 
అంగం. మను, 2.11. 

“ఒక్క. క్షణం యిం టిపట్టున ఉండే 

చూబానా ల్లి) వా, 

లఎయిగు 

ఒక చోట స్ట్ ముగా కాపుర 

ముండుటకే అులవా టఉగు, 

. * పమధథాథిపతి యింటిప హొటిం 70) 
స్త థా ౩9 

మను. 2.11], 

ఇంటిపనులు నూజు నటు వెట్టు 

నాంతవనులు ఎన్ని ఉన్నా 

మానివేసి మజొకదానికై 

పోవు, 
“ఇవ్విధ౦బునం జలిదీటీ యింటిపనులు, 

' నూటు నటు వెట్టి వల్లభునోరు. గొట్టి, 09 

ఇంటిగుట్టు 

కుటుంబంలోని ఆంతరంగిక 

వ్యవహారాలు, 

“ఇంటిగుట్టు రచ్చ కక్క. దొదోలగె. 3) 

నాయక. భు. 102. 

“వాళ్ల యింటిగుట్టు ఎవరికీ తెలియ 
జండా నెటుకొని వసున్నారు. 9) వా 

రు వి 

ఇంటిచాయల్లో 

ఇంటి చుటువటుల, 
రు లు 

కొత, వి], 

ఇంటితనం 

కులీనత , 

మర్యాద గలకుటుంబ వునుట, 
“వాళ్ల యింటితనం మంచిది,’ వా, 

ఇంటితనస్తుడు 

మర్యాద గల కుటుంశాినికి 

చెందినవాడు, 

“వాడు చాలా ఇంటితనసుడుఎి వా, 

ఇంటిదొంగ 

_ ఇంటిలోనే ఒకడుగా ఉంటూ. 
వొంగతనం చేసేవాడూ, వరా 

యిగా [వవర్తి రించేవాడూ, 

జం శ్రీవొ లగ్న ఈళ్వరు డై డె నా పట్ట 

లేడు, 09 స 

| 
| 

గబ్బిలాల కంపు 

కుక, లి.లీర0, 
' కంటిపాప 

దాసి, 

శర, 

ఇంటిపేరు 

వంశే నావనుము. 

““ఇంటిపే రడిదమువార్ .*? నూరన, 

' ఇంటిపేరు కస్తూరివారు 
సరు గొవ్ప ఊరు దిబ్బ 

అన్నట్లు, ఒక  సాముతలోని 

భాగం, 

“ఇంటిపేరు  కసూరివారు ఇ లంతా 

సా, 
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“ఆం. వాడు పుట్టుశాస్తుశ్ణే శాని పెటు 

శాస్తుర్లు “కా దంటారు. "వాళ్ల శాస్త 

ర నడం ఇంటిపేరు కన్తూరివా ర 

అన్నే. 09 వా, 

న ఆ తానై తన: 

మిద శే 'తెచ్చుకొను, 

చ నటంచుం నేల 

వడలు.” ఆము, 5,146. | 

ఇంటి బంటు 

శేవకేడు. 
“దర్పకు నేలడె యింటిబంటుగన్ ౨” 

శకం. 2.91]. 

ఇంటి బల్లీ యు చౌక సేయు 

(వలీవారికీ చులకన యగు, 

“లీల నుండ నింటం, బలియు నను. 

కాక సేయు పలుకులు విన శ, యెలైడ 

లోకములో మగం, డ్ల్లని యాసతిని 

మౌారి యొల్ల దనంగక, | 

కుక, 2.04 శే 
ఇంటిబిడ + .. 

దాసి, 

వేంక టేశాంధము. 

ఇంటి మగడు 

భ్ ర్త, 

6ఇంటిమగనిం జూచి యిల్లాలుదుఃఖిం చి, 

వంట వటుని దగిలి వెతల బడును.’ 

వేమన, 

ఇంటియతడు 

మగ థు. 

కీమా యింటియతని కాస పుట్రింప, 1) 

శుక 2,111, 
| 
l 

5. “చూ, ఇంటాతడుు ఇంటాయన, | 

ఇంటియాతడు 

మగడు. ఇంటాయన అని వేడు 

వినిపి స్తుంది. 

“కాంతకు మానరతవనం డింటియా 
తండు.”’ 

శృంగా, శకుం. 4.82. 

' “మాయింటాయన ఊళో లేరు. వా. 
య 

చూ. ఇంటాతడు, ఇంటాయన, 

ఇంటియాలు 

లాం, 
ర్ల 

షంటియాలి విడిచి యిల జారకాంతల 

చవంటం దిరుగువాండు వెటీవాండు.) 
(అ) 

"వేమన, 

ఇంటి యెనుబోతునకం౦ పె 

మదంబు హెచ్చు 

బాగుగా కొన్ని యుండుఎను 

పోతు (దున్న) ను వనీపాటా 

"లేక వనికి రాక కొ వ్వెక్కి- 

ఉన్నవారితో పోల్చడం వరి 
పాటి. 

ఇంటి మెనుబోతు తిండి తిని 

వురింత బలిసి ఉంటుంది, 

“ఒకానాక్క తున గర్నముం బొదలనీ 

చాట యింటి యొనుయబోతునకంు 

మదంబు హెచ్చి. వాంస, 5.24, 

వాడు దున్న పోతులాగా ఉన్నాడు.” 

వొ, 

ఇంటివాడు 

కులస్థుడు, వంశీకుడు. 

వాడుకలో -- మోరు ఏయిళ్ల 

వాళ్లు. నాయనా! అనగా .ఏ 

కులస్థులు అనే ఆర్ష ంలోనే 
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యిప్పటి అలవాటు, 

“పాకచనాటింటి వాడవు.) 

భీమ, 1.28, 

ఇంటివారిని లేపి యవల దొంగ. 

బంటుకు చే యిచ్చు 
విశాంన ద్రోహం చేయు, 

66ఎల్రన్సీ యే పొద్దుం గను వొంద నీక 

వమురుండు కలవామున కంకకాం డయి 

కాలు (దవ్వ చాండుబహుళ క్ష పా 

పరంపరలు వెడల, నింటిలో నేదు 

నుల్లయ్యె నిందుముఖికి.”” ఆము, 5.రి4. 

ఇంటిలో పోరు 

ఇంటివారితో ఉన్న స్పై ఉండి. 
| యవ వటి. వొంగకు సాయవడు క ట్. ఇంటిలో భద్రము 

అనుట, 

నగళ లో కొలును-దొంగబో 
య 0౧ 

ఒళువు అనుసామెత వంటిది, 

“ఇషంటివారిని కేపీ యీవల దొంగ, 

బంటుకుం జే యిచ్చుపాపాత్న్ము రాల [00 

గార. వారి. ద్వి. 964.985, 

ఇంటిలో దీపం పెట్టు 

వడిపోతున్న సంసారాన్ని నిల | 

బెట్టు, 

“ఆయన మా యింట్లో దీపం పెట్టిన 

మహానుభావుడు,’ వా, 

ఇంటిలోన గుం డ్రించుచున్న 

కడుపు నిండునె ? 

నిరాం 6పారంగా ఉంకు పొట ఏలీ పై 
గడవదు అనే సందర్భంలో 

ఉపయోగించే మాట. ఈ 

సందర్భంలోనే గోళ్లు గిల్లు 

కొంటూ కరార్పుంకు ముందు 

శెలా వస్తుంది అంటారు, 

“నీవు మణి యింటిలోన గుం|డించు 

చున్నం గడుపు నిండునె దొరం జేరి 

(గాన మడుగు. కుక, 2.871. 

ఇంటిలో నేదుము ల్లగు 

అనువ.ణ ఛభాధాకరము 

తాళ్ల, సం. 12.198. 

జాగ _త్తగా ఉండు, 

ఎవ రైనా వెద్ద వారు వయ 

న మై పోవునవ్వడు ఇంటిలో 

ఉన్న వారితో చెవుమాట. 
చిన్నవారు వోవునమ్రాడు 

కూడా పెద్ద లుఇశ్హు “భద్రంగా 

వెళ్లు అంటారు, 

“పయన మెటీంగించి యింటిలో భద 

మనుచు.) హంస. 110. 

' “ఎలుండి వసాను. ఇంటో భ(దం 
య జాని య 

నాయనా!) చొ, 

' ఇంటిలిపాది 
య 

“ వక్క_లో బలెం అగు-అనుట, 
య ఓ 

కుటుంబంలోని అందమూ, 

“వాళు “పెళ్ళికి యింటిలవి పాదీ 

వెళ్ళిరు.?” వొ, 

“ఆ పెళ్ళికి మేం యి౦టిల్లిపాదీ 

"వళెములి వౌ, 

ఇంటివాడు 

l. గృహాసు, 
యి 

౨, వంశీకుడు. 

“ఇంటివాం డన గృహస్తున కగు.” 
య 

సాంబ, 

పాక నాటీంటివాండవు బాంధవుం 

డవు, | భీమ, 1.28. 
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ఇంటి వేల్పు 

కుల బై వము, 

చూ. ఇలవేల్పు. , 

ఇంటికద్ది ఇల్లాలి కుద్ది 

ఇల్లాలి వరిశు భలీ యింటి వరి 

శు భతవల్ల నే తెలియుననుట, 
“ఇంటిశుద్దో యిల్లాలుశు దే అన్నారు, 

ఇండ్ల నె త్తినదీపశిఖలు 
ఇండ్ల మె నిలిపినవ్ పాలు, 

““పలంది యిచ్చటి సంపెంగ విరులు 

' గపహాన, దేవతలయిండ్ల చె తినదీప 

' శిలలు? నును. లీ.76. 

ఇంత అంత యని 

ఆ అమ్మాయి యిల్లు అద్దంలా గా సెట్టు 

కంటుంది.) 

ఇంటిసాలు 

ఇలువడ్; నం్యవదాయం, 

వ 

ఇంతుంది అంతుంది అని 

చెవ్చ లేము, అనగా అత్వధిక 

మనుట. 

“నలుగడ నింత యంత యని నాలుక 

“వాళ యింటిసాలు మంచిది కాదు. 
(ap 

రాదు) 

pers 

SE 

ఇం|టపడు 

నమ్మార్థ ముగు, 
© 

“షం టపడ కుండా నిల్పె “నెడము. 

లిచ్చి.” హరి, ఉ. 9144. 
చూ. ఇంట మగు, 

ఇంట మగు 

నందడి యగు, 

“ఎదురుగా సగుజంచుచో నిం|ట 

మయం, బెండి యిరువంక చుట్టం పుం 

బెద్దలకును.”” నెష. 6.84. 

ఇండే గపైడిది 

పూనూల గట్లునది, 

తమిళం _ వండే, 

కన్నడం, 

ఇండె వాయు 

చీలు, 

ఇం డెవాటు 

3 వీటలువాబు, 

౦డె, 
ఐ రా 

చూ, ఇం (టపడు, ' 

జెప్ప చెద్ద.. 09 క్షమా, 11.15. 

ఇంత అంత అని పేర్కొన 

రాదు 

జావ లేనంత యెక్కువ 

అనుట, 
5౯ ఆపేమమదింత యంత యని పేర్కొన 

విజయ. 1.189. 

ఇంతగా నోచితి 

చను చేసుకొన్న పనులకు 

ఫలిత మిట్లు వరిణమించినది, 

అనగా నా కర 

కాలింది అని చేడు అనడం 

వంటిది. 

యిలె 

, “బ్బంత్రగా నోంచితి నింక "సెటివి కను౦ 

ఇంత గిల్లీ 

నొన నెమ్మెయి నున్న దాననో=? 
పారి. 1.90. 

“బటు 
య 

కాన తుంచి యిచ్చు. 
—— 

రఛామచం. 46. 

““సదురుగా పిల వాడు ఉంజశీ యింతే 
య 

గిలి పెట్టకుండా వాదు 

గ లన్నీ "చేశాడు, ర్స 

పెట్ల నైనా 

న 
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ఇంతకు దెచ్చెను ఆమాట ఇంతే ఉవ్మదవము 
ఇంత దుఃఖసితికి కారణ తచ్చినది అని భావం. 
మయెంను., P “వన్భాదయమున నిల్పి యాపలు కింత 

ue ఆ సేసె ననుచు... కళా, 8,220. 
అం జెపుచదువు లింతకం దెచ్చె “అప్పు డెప్పడో చాశామ లే 

గా యంచు వౌమ యే మన లేక 

మోము వంచు. శుక. 3.486, 

ఇంతకు నంత అయి అంతకు 

నింత అయి 

“అణోరణీయాన్ నుహాతో 

మహీయాన్ ' అన్న దాని కిది 
(వతిరూవము, 

చి చెద Et న్నలో చిన్న బద్ద లో ద్ద 

అయి అనుట, 

పాండు, 5.51... అబ్దంత్రుల 

ఇంత కె త్రికొన్నాడు, ఇం కెంత 

_ కె_త్రికో నున్నాడో ? 

ఇంత చేసినవాడు ఇం శెంత 

సేయ నున్నాడో ? 

“ఇ టింత, క తికొన్నాం డింక నిట 
తి ౧ అంట్ 

మోద నెంత, శె తికో నున్నా (డల? 

బస. న.]8వె 

ఇంత చెయు 

ఇంత వని చేయు చెన్నరానంత 
చెరుపు చేయు, 

అతివ యెవ్యత్” యింత్క చేసె ననుచు 

మమ్ము. "జెండు. దొలుత 

(పథా. 1.184, 

“ఆది వచ్చి యింత వేసింది.) 

"రౌ, | ’ 

| “ఇందుల కొక్కు_ గాభ గల దింతటిలో. 
ఆవల్ము._ ఇంత చేసెను అన్న 

ప్సూడు, 

అన్నాడు. ఆ మాట ఇంత చేసింది. 

గొంతుకు పట్టుకుంది.’ 

ఇంత టంతట పొంచి యుండు 

అక్క_డక్క_డ దగ్గరలో దాగి 

యుండు, 

ఘా 

“దాని చెలు లింతటంతటం బొంచి 

యుండ... కళా, 4.61. 

ఇంతట నంతట 

' 6దద్షంత్రక్రకరో 

. వినుము... 

నామాన్యంగా; ఊటశే, 

నసచు పాతక మ దింతట 

నంతటం బోదు వసు. 4.28. 

అంతటో తీశ కస్టాలు 

కావమ్మా యివి !? 

ఇంతటిలో వతి పాతిపోవడు 

ఇంతలోవల అయ్యే కార్య 

మేమో చెడదు అనుటలో 

ఉవయోగిస్తారు. ఇది ఎన్నో 

వాక్యాలలో కనబడుతుంది__ 

'ఇంతట్లో ఆ వచ్చినవా 'జేమిా 

వారిపోడు లేవే?” “తల దువ్వు 

కోకపోతే ఆ వచ్చిన వాడు 

(మగడు) పారిపోతాడా?” అని 

వయ నయినపీల్ల లను హాస్యం 

చేస్తారు, 

కువ 

బతి పాటిపోవం డో యిందునిఫాననా ! 

కుక, 2.99, 
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ఇంతనాటినుండి 

చిన్నతనమునుండి, 

“వారిలో ముగ దగువాని. కింత మసీ 

"మూవక (తుంగుట యెటు సెన్యముల్ ౫” 

“ఏ నింతనాంటినుండియు మానవతుల 

లోన నింత మానవతిని నె...” 

“శుక. 1.104... 

వాడు ఇంతవాడుగా 

చూచాను.” 

“వాణీ ఇంతనాటినుంవీ నే నెజుగు 

దును”) 
కయ వీల 

ae) 

ఉన్నప్పుడు 

యింత నాటినుంచే మాట 

కారి)? వొ, 

ఇంతనె ముగిసెనే ? 
ఇంతలోనే అయి పోయించా ? | 

అయి పోలేదు అనుట. 

“ప్రభావతి వివర్ష మగువదనముతో?, 
ననుపట్టుడు నింతనె ముగి, సీని కార్యం 

బేల యుంత చింతెల ననుచుకొటి 

(పఖఫా. వీ,92. 

ఇంత వాటులు పడి 

ఇంత వడి, 

కష్షింత్ర పాట్లను బడి కన్న యీ మిత్ర 

మహిమకక.. కళా. 8.108. 

కఇన్ని పొట్టు పడి వీళ్ళను సాకి తే 

"పెద్దవాళ్లు అయ్యాక నన్ను ఏం చేస్తారో 

యమా గ పోవా, 

భూ, ఇన్ని పాట్లు పడి. 

ఇంత పిలిచి పెట్టు 

ఆదరించు, 

రామ-చం. 10. 

“ఎదురుగ నే ఉంటాను గదా! ఆవిడ 

విలిచీ = పెట్టిన పాపాన 

ల్, 

యింత 

పోలేదు.) 

ఇంత మసి మోవక 

వంతి దుమ్ము కొట్టక 

| 
' ఎలానే? 

జెమి. 2.48. 

“వాడు ని న్నన్ని మాట లని 

అంత అవమానం. చేసే వాడి 

మొహాన తంత మసికొట్ట 

కుండా ను మెట్లా వచ్చావు!” 

వంటి వలుకుబకులలో 

వచ్చె భాగమే యిది, 

కాన 

ఇంతమాత 
ఇ బాల న ల్స మనుట. 

“ఇంతమా(త్ర సుఖంబున శేల...? 

దశా, 8.90. 

ఈ పాటి ఈమా।తం 

కాడా నటి అలవాటు, 

“ఇంతమా| తానిశే అంత మిడిసీపడితే 

బే 

(స. 

ఇంతమా తము 

చా, ఇంతేవట్లు. 

ఇంతమా. తాన 

ఇంతమా. తాని కే, 

. కక్ కింతమా తాన విన్నంబడ చేల 

పోదు నిచా.” పారి. 4.62, 

ఇంతమాతము ఎటు గంగ 

లేనా ? 
ఇంతమా[త్రము 

ఏ కొంతో 

ననుట, 

“బూ సేవచేయు చు నింతమా(త్రము 

సింగ లేన... కళా, 5.45, 

(నే నిన్నాళ్ల నుంచీ ప్మతికలు చదువు 

తున్నాను, ఎంత రైతు న్వెనా హీట్లరు 

తెలియదా! 
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నిటుగుదును. "నా 'కింతమా[తం "తెలి 

యదా ల) వొ. 

ఇంతమా(త మె కాదు 

ఇంతే కాదు... 

ఏవైనా గుణాలను వర్ణించే 

టమడు, మరికొన్ని చెప్పవల 

 కఇంతవటు నిజంబు.ి? 
లు కినవోట యా వలుకుబడిని 

ఉవ యోగి సారు U 

జాతే 

“ఇంతమా(త్రం బె కాదు (శ్రీమంతుండును 

నితాంతభుభవంతుం డగువసుమ౦ంతు:. 

డలర. శుక. 1.178. 

“ఆతడు ధనవంతుడు, విద్యావంతుడు. 

ఇంతే కాదు. ఉదారుడు.? వో, 

ఇంతమొగము చేసుకొను 

చిన్న బుచ్చుకొను, 

“రాగానే అతను లేచిపోయేసరికి తాను 

ఇంత మొగం చేనుకు న్నాడు.” 

ఇంత యం తనగ రాని 

ఎంతో చెప్ప పలు లేని; అత 
ఫి 

ధిక మైన, 
“ఆంత నయ్యింతి యింత యం తనయ 

వంతం దన యంతిపురిం జేరి 

శుక. 1.296. 

రాని, 

కంతునిశితే...?? 

a 
ఇంత యింతగా క్ 

లేదు 

ఎంత శిక్ష. కైనా తగు నను 

పట్ల ఉవయూగించే వలుకు 

బడి, 

“కోనిన నేమి పాప మగుం నగోమలి 

నాలుక యింత యింతేగా.” 

పారి. 4.12. 

'ఇంతలింతలు 

చిన్న చిన్న. 

క6బంతలింతలు తునియ లె ఎఏి 
| 
॥ 

1 
ఉద్యో. 8.117. 

' ఇంతవటు 
డం 

| వెళ్ళి వచ్చాడు.” 

సినా పాపం 

l, ఇంతమ్శాతము, 

“ఇంతవట్లు తగల జేయుము) 

భార. ఆర. 4.887. 

భార, ఉద్యో. 2,802. 

వాడుకలో ఇంతమా।త్రం అని 

వినిపి సుంది, 

“నువు అది ఆంతా చేయ నక్కు_ఆ 

లేదు. ఇంతమా।తం చేసే బాలు.” వా. 

“వాడు చెప్పిందంతా యేమో కానీ 

ఇంతమౌా,తం నిజం. వాడు ఆ ఊరు 

వా, 

2, వ్రంతవణకు - ఇంతకాలం. 

“ఇట్టి నీవు సుట్రమ వె యింతవట్టు, 

వారీహో నున్న వాండవు వారిజూత ! [0 

పారి. వూ. 7 ఆ, 2రిరి ప 

చూ, ఇంతమౌ(త్రము. 

ఇంతవార మనుకొను 

గర్వించు. 

“తరుణీ యేరికిం జెలునె. యరంయకం౫గ 
చే మంతవార మనుకొన నిదిగోం. ..”) 

కళా. 1.179. 
“మే మింతవార మని మిడిసీపడడం 

“ఇంతలు కన్ను 

యేమంత మంచిది కా దమ్మా ! 

కోడలా 1? వా, 

ఇంతలు కన్నులు 

ఇంత విశాలము లయిన 

లుండం చెరు వెవ్వరి 

' వేండెదు భూసుశేం(ద [09 

మను. 2.41], 
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వాడుకలో వాలా రకాలుగా 

పినవ సుంది, 
యాలాల 

“ఇంత మొగము చేసు 

కొన్నాడు. " “ఇంత తింటాడు,” 

ర్స్చిబో ఆ యింత తోపాటు 

చేయితో వరిమాణం చూసే 

వారు కావచ్చును, ఆందుకే 

ఆ యింత ఒకవుడు వెశొ 
వౌ ఫి. 

మరొకమ్రాడు తద రుద 
mp 

రూపాన్నీ తెల్పుతుంది, 

ఇంతలేసి 

““యుషుల పాలింటి వే యింతలేనీ 

పనులు.) 

“ళఠలంపం గూడునెయింతలేసీ దొరలకా 

చెన్యంబు...” 

భార, ఉద్యో. 2.8202. 

నూ. ఇం వేసీ, 

ఇంత సేయు 

i 

ఆఅ థి క్ న్నీ. 

కధ న్యత్యము ewes ఇంతంత యన నా 

వళంబె £)) 

పండితా. (పథ, పురా, ఫట 272, 

ఇంతింత గాని 

ఎక్కు వయిన, కొలదికి 

మోజీన అనుట. 

“ఇంతింత "గాని తమి” 

సారం, 2.89, 

ఇంతిం తన రాక 

అవరిమితముగా, ఇంత అంత 

అని చావ్ప లేనంత. 

“ఆఅంతంతకు వై రాగ్యం, బింతిం తన 

రాక యెలమి నిగురొ త. 

కానీ, 2.104... 

ఇంతవరకూ తెచ్చు. ఈ స్థితికి 

తెచ్చు. 

క్ర చేరు. డేలా నద్దనుజుల నింత చేనీన 

విధాతక గో డనంబోవు చాడ్స్చునక ౨) 

ఊఉ. హరి. 1.42. 

ఇంతా అంతా 

ఇంతా అంతా, ఎం తేని చెప్ప 

గలము అను వలుకుబడిలో 

వనలె-కొంచెము కాదు ఆధి 

కము అని చెనాటకు ఆవ యో 

గీస్తారు, 

౧ 

విప, 1.88. 

ఇంతింత యగు 

కొొంతకొంత |కమక్రమంగా 
CC 

నురుగు, 

“ఇంవ్రిం తె వటుం డింత యె? భాగ, 

ఇంతింతలు 

మికి-లి 

ములు, 

“ఇంతింతలు గునియలు సేసె 

భార. విరా. 5.155, 

చిన్నవి, న్యల్ప 

నా తపము పెంపుల్ సూడ నింతిం 

తలే...” (పబోథ. 2.22, 

ఇంతింతవారలు . 

గొప్పవారు, 

ఇంత లేసి వనులు, ఇంతలు 

కన్నులు - ముద. వానిలో 

వలె పాస్తాది వికియలతో 
ఇంతంతవా రనుటలో వచ్చి 

నది, 
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*ళబంవింత వారల కీశ్వు రావసర, మింత. 
దుర్హట మన్న నిత డెంతవా(డు? 

పండితా, (పథ, పురా, పుట, 879. 

ఇం తెందుకు 

ఇది అంతా చేనికి ? 

సారాంశం చెబుతాను అను 

వట్ల ఉవయోగించేవలుకుబడి. 

“ఇం తెందుకు€ నే రాలేను, రాను)? 

వా, 

ఇంలేసి 

ఇంత చెద వ న అనుట, 
౧ క 

“ఇంతేసీ బలు (మౌ. కో _లెవ్వండు 

"వేయిం చె) శ్చం, సా, 2,97, 
“వాళ్ళింటి "పెండ్లిలో ఇం లేనీ లడ్లు 

వేశారు.) వా 

చూ. ఇంతలేసి, 

ఇంద 

మని,” సారంగ. 1.50. 

“యిందమనుచుని చ్చె *రామా.8.] 98. 
“ఇంద్క ఇది తీసుకోం వా. 

చూ. ఇందము, ' 

ఇంద కో 
ఇంద, తీసుకో, 

“రా యింద కో తమ్మరతి నాల వేని.” . 
య ra 

పండితా. 297, 

ఇందడవు 

ఇంత సేపు. 

“ఇందడవు నెందుల నుండితిఎ” 

మల 2,72, 
J 

ఇందనుక 

ఇంతదాకా, అవటివరకూ, 

“ఇందనుకం బాదులు (ద్రవ్వియు 

విప. 8.54 

ఇందము 

ఇదిగో తీసికొనుము. 
“బామ్మ పా తిక లడిగితి కొమ్మ యింద, 

మనుచు నిచ్చె? భార, విరా. 5.80. 

“కరముల్ సాచి తమిం ద యింద 

మని సారంగ. 1.50. 

ఇందాక 

ఇంతవరకు, ఇంతకుమునుపు, 

“ఇం ద్రాక్ష వి ళమించితిమి.) 

భార, శల్య, 2.66. 

“ఇందాక నే వెళాను, వొ. 

“ఇందాక వెళితే వాడు లేడు, వా, 

, ఇందు 

పాత వగు, రుచించు. 

“కుక్కు.కు నాజ్య మిందు నేం 
“రా యింద కో తమ్మరతి నొల్ల వేని.” 

పండితా, 20/7, 
“కరముల్ సాచి త మింద యింద 

వేంక. పంచ, 2.247. 

““ఇందని యాము వే.) 

యయాతి. 4,155. 

““జిహ్వూకున్ వంటక మందు నేం) 

కాకీ, 1.108. 

_ నారో పొద్దున్నే కాఫీ తాగి తే 
ద 

' యిందదు.ోి 

వాడికి అన్నం యిందడం లేదు.” చా, 

Ch 

ఇందునా అందునా 

ఇపహావరములలో, 

“నాడు ఇందునా అందునా చెడ్డాడు.? 

వొ, 

ఇందుప్పు 

"న ౦ధవలవణము, 
(2a 

నటికీ ఆయుర్వేద వెద్యులు 

ఇందువమ్చూ అనే అంటారు, 
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ఇందు మోసము కలదే ఏ. దీనికి, 

అందులో అన్యథాత్వం ఏమి | “ఇందులకు. _ బొందుపడు (పత్యు తే 
చేదు న్ ళరంబులి ఆము, 6.86. 

“మో జనకుడు దొడంగినం జూలున్కు ce 4, ఏనిలో, లం "ల 

మునుముట్రన వత్తు మిందు మోసము. నీకు నెద్ది ప్రియ మిందులలా , 5 189 
టి Ce AD జైమి, 5.188. 

| ఇం[దకోశము 
ఇందు ర మ్మనుటయు నిలు ' 

సేకొనెదవు న మంచె. 

య 
శు వచి, వీకం చే ఇం(దగోపం 

రమ్మం పు వ ే విఠం సా ఆద్య దపుదగు. 

నంటాను. 
a ఇం[దచాపము 

ఇలాంటి వలుకుబడులు వాలా ఇం; దధనుస 
01? స్సు. 

ఉన్నవి, ఏవనిభా వార్గం కొంచెం “ఇం దచాపంబు వొడిచెం? 

అవకాశం ఇవ్వగా దాసిని వార. 2.18. 

వరిపూరిగా ఆక్రమించు ఇం[దజాలము 
కొందు రనుట, మూయ, 

“అవ్వికచపంకజలో-చచ న సాంథయిందు | “బం దజాల మీ చేవాసుఖంబు.) 

ర, మృనుటయు నిల్లు సేక్రానగెద వద్దిర కవిరా. 1.82. 

మత్పతి వచ్చు వేళ ౨) శుక. 8.196. 9 
ఇం[దపదవి 

ఇందు రమ్మన్న నిలై ల్ల గె కొని 

నటు 
య 

ఆశ్రయ మివ్యగా అంతా 

అవహారించినట్లు, 

““కామినీమార! వాండు నిక్క_ముగం 

శే నిందు రమ్మన్నచోట ని లైలం 

నొనుట లి) కవల. £2,2లి. 

ఇందుల 

1. ఇందలి. 

“ఇందుల తాత్పర్యము. 

2, ఇక్కడికి, 

““పందుండి వచ్చి లతీందులకు,?’ 

భార. ఆది. 4.25, 

గొప్పది, (వొవ్యము, 

6 త్రైసవయొ యిం[దపదవి యనం దగు 

బుద్ధి జనింపం బోలు దరుణీ ! నీకజాలి 

వాంస. 1.126. 

ఇందభోగము 

“ఉర్వీపతి కిం|దభోగ మటు వేడ్క 

 ఈత్రా 'రెవ్వరి 

యిం దుండు చ౦ద్రు6 డటం[డ్రుం” 
rt 

. నొనర్చ ముఖాబ్దముం గడున్ ౨) 

కళా, 7.157. 

ఇం(దుడు చం. దుడు అను 
భార. శాంతి. 5.17. పొగడు, 

నొల్ల కొక్క టయి 

ఆము, 5,56, 
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“కా స్త న పలకరి స్తే ఇంద్రుడు చంద్రుడు 

ఆనడం వానికళ, 99 వా, 

ఇందుడు చం్యదుడు దేవేం 
(దుడు ఆను 

పొగడు, 

“ఏవడు పె నుంజు వానిని ఇం దుడు 

చంద్రుడు చవేందుడు అనడం వాడి 

కలచాటుల) 

ఇం పారగ 

బాగుగా, 

(ర్యా సుువతేం బవళ్యము ముద మింసపా 

రంగ జరుపుండుంల! 1.110. 

ఇంపిత మగు 

పాత వగు, 

“నాకు వంకాయలు వంటి కింపితం 

కావు.’ 

అ”, 

రుక్కాం. 

“ఆ యి లెంతో కంటి కింపితంగా 

ఉంది? చొ 

ఇం సెసలారు 

ఒప, 

ఇంపొందు 

నంతోమీచు. 
“తెలం బొను నిం పొందలున్ ఎ 

a) 

క చెప్ప నేల ? 

చెప్పవలసిన అవసరం లేకనే 

తెలు స్తున్న దనుట, 

“చదల మరిగాడ్చులం గలుగు చల్లదనం 

బింకం జెప్ప నేటికిన్ ఎ) విప, 2.66. 

“వాడి సంగ తిక ఇెప్పాలా * డేవాంత 

కుడు.) కను 

ఇకమీద 

ఇప్పటినుండి. 

“ఈ రోజు కుమించాను. ఇకమోద పది 

గంటలకు సరిగా రావాలి” వా, 

ఇకిలించు 

పం డి కిలీంచు. 
య 

కావ్యా ల్లో ఇగిలించుగా 

నున్నా వాడుకలో ఇకిలించు 

అనే వినివీస్తుంది. 

| “తగిలించుకొన్న పిమ్మట, నిగిలించుశు 
కాని శార్య "మే మున్న దిళ్లి? కుక, 8,78. 

_ * ఎదురుగా ఇకిలించడం వెనుక తిట్టడం 

భాస్కు_. రాయు. 40]. . 

ఇకఇకలు పకపకలు 

నవ్వుతూ తుళ్లుతూ ఉండుట నే 

నిరననభావంతో అంటారు, 
“వాడూ అదీ ఆ గదిలో చేరుకొని జ కే 

యికయికలు, పకపకలు.ి రె, 

ఇక చాలు 

కటి వెటు, చాలించు, 
లల 

“ఇక ణాలు, ఊరుఫో ౨) వా, 

వాని అలవాటు ఎ) వా, 

చూ. ఇగిలించు. 

ఇక గ్రాట్టు 

ఇబ్బంది, ఇభురు, 

' ఉంందుల జనల రాని యిక ]_ట్లు 
వ 

(పా ప్రించె” కృష్ణ. 8.48. 

“ఇక్కట్లు (త్రోవల నెదు రెన? 
దశా, 5,214. 

ఇక్య్థాడక్కడ వడు 

. చెల్లాచెద రగు, నిలునరము 

లేక చాధవడు. 

““ఆదరి "మొన లిక్కు_డక్కు_డ వడి.) 

నిర్వ, 6.121. 
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ఇకగాడ పుల్ల అక్కడ పెట్టడు 

ఏమాత్రం వంగి వని చెయ్యడు 

అనుట, 

(స్రీ లింగంతోనూ ఇచే 

“పెట్టదు. అని ఉంటుంది, 
44 ఖా = rae ee 
చూ, అక్క_డ పుల ఇక్కడ "పెట్టదు. 

ఇక్క డున్నట్టుగా 

CRE 

వంటనే. 

కొత్త, నే, 

షక్క_డున్నటుగా రావా) వా, 

ఇక్క-న్ను 
చెండుకన్ను లు, 

“బక ౦టితో నొక్క యింతి 

యే తెంచె.” బుస లి.1రి ప్ర. 

అం 
టు ఇక్కాపట్ట 

ఉసికివట్టు. 

““ కొకా_అు మెటు6గుల యిక్క 

ప టిది? కుమా. 8.186... 

ఇక ,-లువడు 

కదలిపోను. 
“ఒండొంటిం చదాంయకరభ'సంబున 

నిక్కు_లువడ? (గుక్కం 

మెండు చెడి బెండువడి.? 

భాగ, 8.55, 

(దొక్కు_చు 

ఇక్కి-లి దక్కి 

రిని యె, లా వెక్కి, 
యా 

“బ్షకి,_లి దక్కి నిక్కి సుఅటు? 

గెక్కి_ .. .తగునీచనుదోయి.?! 
మల , 8.101. 

ఇక్కునాటు . 

కష్టము; ఇక్క-ట్టు, 

“సీ కిటి యిక్క పాటు గలెనే తండి 
అ ౧ 

యనుచు.) 

_ రంగ. శా. సుందరా, 4లిర్. 

ఇక్కు-వ లంటు 

కళ లంటు, 

“షకు_న లంట... నీలా, 8.94. 

ఇక్వైకులనాటిది 

బాలా (పాచీనము; తాతల 

నాటిది. 

వ్యంగ్యంగా కూడా ఇది వాలా 

పాతవడింది అనే జుర్థంలో 

ఉపయోగిస్తారు, 

ఇత్యూకులు మనకు చాలా 

(పాచీనపాలకులు, 

వచ్పునద్, 

“చోటి యది యిత్వ్యూకుల నాంటి చార. 

పాణి, 2.104. 

“ఆ సీదాంతం ఇమ్యాకల నాటిది. ఇప్పు 
యి ్ డేమి పనికి వసుంది* 

ఆఅందుె 
రాం 

CRE 

“ఆఅదంతౌ యిత్యూకల నాటి మూట లే. 

ఇప్పటి సంగతి చెప్తూ వొ, 

ఇగిరించు 

1. చిగుర్పు. 

“ఈ _వీజణాదండదము చిగిరించె 'సాలో 

రాజ, చ, 1.4. 

౨, ఎటిబడు, 
ఆ 

“ఆఅనుమం౭ డలిగి మొగ మ్మిగిరింపన్ ఎ) 

యయాతి, రి.25. 

ఏ, ఇంకించు, 

“పయోధినాభ జీవన మిగిరించి.?” 

పద్మ, 7.89. 

ఇగిలీంచు 

వం డిగిలించు, 
౧ 



“రాతికి నాలుగుగింజలు ఇగర వేసే 

పోతుంది. ఉన్న పచ్చడితో ఏదో యింత 
తింటాము వాం 

ఇగురుకూర 

పొడికూర, వేంపుడు,. 
"తాళింపు. 

తాళింపు వేసి వండినకూరను | 

ఒక్కొక్క వేపూ, ఒక్కొక. 

వర్షంవారూ పళ్ల లో 

ఏదో ఒకదానితో వ్యవహరి 

సారు, కూర చే ర్చ కనే 

వ్రగురు అని అనడం కద్దు, 

నూ, 

లో 

ఇగురుకొను 

ఇగురొత్తు, 

చూ, ఇగురొత్తు, 

ఇగురువంటకము 

నరెసురు వెట్టి ఆనగా అత్ర 

నరు చెటి వండినఅన్న ము, 
లు 

చూ. ఇగుర వేయు, 

ఇగురొ తు 
అమన 

కలుగు, 

. “పదో దీన్ని పటుకొని 

తున్నాను, ఏ మవుతుందో ఏమో .”వా. 

ద్రిగు_9గు 150 బ్రగు.ఇ గు 

“గ్రగిలించుకిొొన్న పీమ ట్కు నిగిలించుకు “మూద మిగురొ తం బాదాబ్దములకు 

శాని కార్య మే మున్నది?” శుక'.లీ.75. | (మొక్కి. రుళ్యూ. 1.29. 

చూ. ఇకిలించు. 

' ఇగురొ-ను 
ఇగుర బెట్టు చూ, ఇగురుకిొను, 

“ఆన్న ౦ ఇగర బెట్టడం అన్నా రావాలి నో 

గదా ఆంత చెద్దపీల్లవ, 00 వా. ఇదిగా, 

'బ్రగురి ఇగరగా వినవ స్తుంది, “వీడి గో గుజ్జపుదొంగ వచ్చె. 
జె మి, 8.114. 

ఇగుర వేయు “ఇనే ఈ రెండు రూపాయలూ ఇప్పుడు 
వండు, తీనుకో. తర్వాత చూదాం«ి? వా, 

ద 

. ఇగులాడు నీ 
లాగు, వట్టుక "వేలాడు, వెనగు 

లాడు, వీకులాడు, 

కొంచం అనంతృ కిని తేలు 

పుతూ అనేమాట. “నన్ను 

వట్టుకొని యి గ్గు లాడి తే 

యేమి లాభం ఉంది? వంక 

ఎవరి నైనా ధనవంతుల నాశ 

యించు ఇలా రాయల 

సీమలో విరివిగా వినవ స్తుంది, 
ఇగ్గులాడు 

“ఏదో వాణీ నేను పటుకొని ఇగులాడ 
£3 A) ౧ 

డం తప్పి తే వాడికి న మెనా నాసెన 

ఉందా? CD 

ఇగుచు 

ఇగురొత్తు. 

ఇ్టగుచుకోర్కుులం దనడెంద మివత 
ళింప.౨) కవిక. 3.222. 

శివరాతి. 2.89. 
చూ, ఇగరొతు, 

అంట్ 
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ఇచ్చక బుచ్చక ములు ఇచ్చ మెచ్చు 

అచ్చికబుచ్చికలు, జం, క. (పియవడు, 'మెచ్చుళొను, 

నలచ. 6.162, ““ఆత్మ చచి త్తముం దోంచిన చందముం 

ముఖ పీతి మాటలాడు, ముఖ మెచ్చ నేల) ఊఉ. హరి. 1.168. 

ల ౨. నంతోవీంచు. 
నుతి చేయు. క (| 
న్ క కన్య లసెన్య మిరు డలం గొల్వ దన 

ఇచ్చకాలమారి పురీవరము జేర, చేలికయు దల్లిదం 

ముఖస్తుతి చేయువాడు, డులు నిచ్చ మెచ్చి. శుక. 1.429, 
“వాడు వట్టి ఇచ్చ కాలమౌరి, వాడి ' ఇచ్చ సలుపు 

మాటలు నమ్మవద్దు.” వౌ, నై స్రీ 

ఇచ్చకులు గా లర్చు, 
“నా యిచ్చ సలుపు "మో జియ్య.)” 

ఇచ్చకాలు మాట్లాడువారు. . సకిశా, ద్వితీ. పర్వ, పుట. 477, 
“అప్పు డిచ్చక లగువ బావా ణులు | య 

గొందణజులి ఆము. 4.46. 'ఇచ్చికబుచ్చిక సనయు 

ఇచ్చకు వచ్చినట్లు మాట్లాడు 
౧౧ ఉం 

ఇహము వచ్చినట్లు మాట. 
a లు _ ఇచ్చిపుచ్చుకొను 

లాడు అనగా 

తూలనాడు, 

నిందించు, 

“ఇ తటి రేయి రేగి తన యిచ్చక వచ్చిన 
కా. మా, రీ.44. వెల్ల నా డెడిన్ ఎ 

ఇచ్చగించు 

ఇష్టవడు, కోరు, 

ఇచ్చగొను 

కోరు, 

ఇచ్చ గోరు 
క్రో, ఇష్టవ 

“కేవల తాసుఖ మిచ్చం గోరుచున్ ౨) 

ఫీమ, 4.7. | 

ఇచ్చమానికము 
చింతామణి, 

“ఇచ్చమౌానిక మేయూరి రచ్చజాయి. 99 

చంద. 2.66. | 

న 33 వొ, 

“వాళ్ళకా మాకూ ఇచ్చిపుచ్చుకొనడాలు 
ఉన్నాయి,” కాకు 

విజయ. లి.80. 

చూ. అచ్చికబుచ్చిక చేయు. 

1. పరస్సరం సయ్య మందు, 

“మాకూ వాళ్లకూ యిచ్చిపుచ్చుకోవ 
డాలు తరతరాలుగా వసున్న వి.) "వా, 

2, వరస్సరం సహాయము 

చేసుకొను, 

“ఇరుగూ బారుగా నా లృన్నత ర్వాత 

అంటు 

ఏ, లావాదేవీలు. 

“ఆ పూహుశకారు దగ్గర యిచ్చి పుచ్చు 

' కోవడం మొ నాన్న కాలంనుంచీ ఆల 
వాటు. వా, 

ఇచ్చిపుచ్చుకోలు 
చూ, ఇచ్చి పుచ్చుకిెను, 
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< ఇచ్చిపుచ్చుకొను సంబంధము ఇజ్జలజ్జలవారు 

సమిగావ'బాంధవ్యము.  దగ్గటివారు,_ ఇరుగుపొదుగు 
కాళ, శత, కి. ' వా రన్నట్లు. 

ఇచ్బిపచ్చుకొ న్న ాలటద త్రము యిజ్ఞలజ్జల వారి6 దనవారిం దన 

' తలిదండ్రుల వారి.. .రప్పింప.” 

దాన పండితా, (పథ. పురా. పుట, 285. కొనేతోభి, 
““ఏీము నలువురందు నెవ్వాండు -గాంజూలు ఇటబ ట్ర 

నిచ్చిపుచ్చుకొన్న యీల గద్ద ఇప్పటినుంచీ. 

““ఇటంబటి నిక మో యనిమిష రాజు 
చాతి 

పాదముల యాన సుమో నుటి యేమి 

మాక నింపు గావు మాను మోనుదులు 
(టు 

కలహముల మొగం బ కలియుగంబ! *ి 

ఇస ?07. పలాన... వైమ. 8114 
ఇచ్చుబాస ఇటు న టాడకుండ 

వాగానము. ఏమిరా అనకుండా, అదీ యిదీ 

లు అనకుండా, 

' “తనతలి యతని “నేమియు నిట్రటాడ 
వినుము.” భార, (ద్రోణ 5.లళర కోండం (బారి ంచుచుం డో.’ 

ఇచ్చావృ త్తి ఖ్ కళా, 4.74. 

స్వేచ్భానంచారము. ఇటు పుల్ల అటు వేయకుండు 
హంస. 5.213... ఏమాత్రం వని చేయక 

ఇచ్చంచు ఉండు, 
కోరు, “ఆ ఆడపడుచు ఇటు ఫుల తీసీ ఆటు 

“ఎవ్వనిం గరుణింప  నిచ్చించితిని | వేయదు. అంతా కోడలే నె శ్రిన వేసి 
వాని, భాగ. 8.661, ; కొని చేయాలి. వా, 
ఇజారాపాట చూ. ఇక్కడ పుల అక్క_డ పెట్టదు. 

' ఇటువంటి 
కలు, సారాయి అమ్ముతున్న ఇదుఐంట 

ఉడా | 

డో ” ఇత్, 

రోజుల్లో క ల్లంగళ్లను (ప్రభో ఆ 
“ఇటువంటివి యిట కెక్కు_డువి,?’ 

త్యం కలం er నీవాద. ఆ 
ఆము, 6.60. 

వేలంపాటను ఇజారాపాట “6మగవా రిటువంటివారి మదిలో.) 

అని, అలా వేలం పాడీ గు త్తు. విక్రమ, 

న్ క్ష కళా, 8,880. తిసుకొనడమును అఇజారా | ల 
“ఇటువంటి చానిని "నే నెక్క డా. 

తీసుకొనుట అన్ అంటారు, : చూడ లేదులి Cn 
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ఇటువలె ఇట్టట్టుపడు 

ఇట్టు, ఈలాగు, 1. [కిందుమోదు లగు, 

ఇట్లా _అనెరూవంలో నేకు 

వాడుక, 

““షటువ లె జవ్యనం ప్రమద మెచ్చ, 5 

డ్ ల్తరరా, 1.172. 

కకష్షిటూా జరుగుతూండగా.. వా, 

ఇటటనక 
రు 

అడ్డు చెప్పక , 

“ఇట్ట ట్రన కింక దత్భల ము లన్ని టి 

నొందుము.” భార. శల్య. 2,184, 
“ఇటటనక.? కాశీ, 4.98. | 

ST) 

ఇట్టట్టన జాలవు 

కిం అన లేను? ఏమా|తం 

ఎదురు చెప్ప లే వనుట, 
కచ తంబు తనయాజ 6 చేసి వ రంచెనే, 

నిట్టట్రనంగం జూల దీం, దియములు."? 

ఫీము. 5.160. 

ఇట్టట్టన వచ్చునే ! 

ఏమా(తం అనడాని కైనా 

వీ లుందా అనువట్ల ఉవయోా 

గించేవలుకుబడి, 
“నిన్ను నిట్లట్లన వచ్చు నే. 23 

భార, ఉదో వః 1.297. 

(వా డేది నా పని చేసే ఇట్లా ఆని అన 

డానికి వీల లుందా కి” బి, 

దే నేటి వాడుక, 

ఇట్టటు (గుక్కు 

సళ్లు నవులు మూటలు 

(మింగు, 

“పత్యు త్తే తరం బేమియు6 దోయపకనికి 

నిట్టటు (గుక్కు_చు నున్న ట్రిలా గరని,) ట్రి 

కమా, 11.89, వభా, 5,78. 

“దట్టిం బడిన పులుంగులగతి 

నిట్లట్లు పడంగ నునిచి యంతయు 

శేడకం కా. మా, 8.201. 

౨, గందరగోళ వడు, 

“అతని విధ మెజటింగింప నిటటు 
CRI 

పబుచు.?” ఆము, 4. 155 

' “పటణ మిట్టట్లువడం గదల్చి.)? 
Se) 

| ఊ. వారి, 1.20. 

' ఇటటు వడగా 
డు 

అటూ ఇటూ కదలునట్లు ధా 

| పూర్తిగా అనుట, 

“అయ్యేటినీరు పబజుపె6€ బట్రణ మిటటు 

| 
నుడి 

వడ గదల్సీ. 23 డ్, రి. 1.9. 

' ఇటటొనరించు 
| చక చం 

చెల్లా చెవరు చేయు. ఇటు 

అటు పాజీపోవునట్లు చేయు, 
కధ “'భల్లూకమండలి నిటట్రొనరించి యుండ 

| దండ న్విస్ప్వయం బొప్పలక. 09 

శుక. 1.265, 

ఇట్టిక నూడినవాడు 
' తిరిగి మాడక పారిపోవువాడు, 

ఇటుక శకాల్స్చీనవాడు వెను 

కరు తిరిగి చూడక పరుగెత్తి 

పోవలె ననుఆచారము వై 

వచ్చినది, 

| ోబఇట్టిక సూండినవాండో, యొట్రిడు 
| పొన్నాండొలి ఉ. హరి, 1.86: 

 ఈకుకాదు, 
“డా చ్చిపోవె చునిటిశాని.* 
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ఇటిపాటి  ఉకడలేని విరహవేదన  నిడుగడవడు 
కం మూత ' చుండుకం కుం) కమా. 6.5. 

& 0; 

“శా దన కిట్టిపాటి యపకారము.”' ఇడుగడ సేయు 
భార, ఆది. 1,124. ఇభాధవడు, బాధ 

ఇప్రై “ఆత్మలో నిడుగడ సయు'చున్ గడు 

“ఉన్న పాటున, వంటనే, 

6 ం “ఇట్టె చని చాలభానుని. బర్త నపుడు | 

డ్ త్త, శా, 5.100. 

“ఇచే పోయి వచ్చేశాడు. 09 

“పద్యం చదివీ చదవక ముందే అతను 

ఇకీ ఆరం చె' ప్పే సాడు.’ 
టె ఇ a 

ఇట్లు ఎల్ల దినములు రావు 

బౌ 

ఇట్లాగే ఎవ్వు డూ ఉండదు. . 

క్ వనుకొన్న దానికంకే నిరు 

ద్ధంగా జరుగ వచ్చును సుమూ. 

లేను ) హెచ్చరిక యిందులో 

అలానే గా 

“ఇట్లు వ ర్రిలుటంటేసి మృ క్షణ 

యెన నిట రా, , వెల్ల దినంబులున్ “నవతి 

యేగతిలో గలునొ. 5 కళా, 2266. 

స “ఊళ్ళోవా' శ్రైవ్యరినీ నువ్వు లెక్క 

చేయడం లేదు. రోజాలు ఇలాగే 

ఎప్పుడూ ఉండవు.’ వా, 

ఇదే వాడుకలో రూవం, 

ఇస్లే ఎప్పుడూ ఉండదు 
చొ, ఇట్లు ఎల్లదినములు రావు, 

ఇడికుడకలు 

విండివంట, ఆపిరికుడుములు, 

*ళ ఏల కిశాయ్రలు వెన్న  మెలుంగులు 

నిడికడకలు.. 

షంబులు,' 

ఇడుగడవడు 

ఛాధవపడు, 

హాం'స. 1.105, 

“ఆదిగా గల భత్యువిశే 

సహింసక కధువ భార. ఆది, 2.42, 

“వేయి విధంబుల భంగ పెట్టుచున్ ... 

. ఇడుగడ సేయంగా వలయు నీలువుమాలిన 

| అంకటాం డవ.) విజ్ఞా. ఆమా, 1]1, 

ఇడుపులు సాటు 

వీఠములు వల్కు-. 
దళ. 6.70. 

' ఇడుమపడు 
కష్టవ 

“దబడువముపడండె కాననభూమిన్ ౨) 

భార, ఆర. 2.6, 

ఇడుమపాటు 

కష్టము, 

“ఇడుమపాటక (జొచ్చి నయింగితంబు.? 

కళా, 4.99. 

ఇడుమలు గుడుచు 

క పాలు వడు, 

“బ్రహ్మ రాతను డింతిపెల చాయ 

కున్న, మం (తేవాదుల -వెదక-చు మందు 

లెబుగ్కు వారిం దడవుచుం గనుకలి 

వంతం జింత్క నొంది. యిడుమలు 

గుడుచుచు నున్నవాండుపలదళ. 11,86, 

“ఆనుచుం దగ డాని చేస్తలు, కనుగొని 

(పజ విరియ నరచి గారుడమం (త్రం, 

బున దోషంబుం దీక్చెద్క నని యిడు 

మలు గుడిచి మంత్ర మఫలం బెనన్ , 03 

దశన. 5,98, 

ఇడుముకొను 

ఇముడ్చుకొను, చేర్చుకొను, 
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“కడు (బియ మెలర్పం గెౌగిట్క, నిడుము 

కపుడు.” 

కొని...) శుక, 1.805. 

ఇడబిెటు వలె 
26 ఏ 
కదలకుండా, 

'వెట్టుక్ న్న బొట్టు అసి ఇం 

దాకా ఇడ్డ బొట్టును అందమూ 

అంటున్నారు, 

ఇ దింతేనా అని నంజేహాం.. 

బొట్టులాగా అన డ ౦ కంెకు 

మటీం కేజి నా విశేషార్థ ముం. 
చెమా అనిపి స్తున్నది. 

ఆలోచింవవలసి ఆన్న ది, 

ఇంకా తేల లేదు, 

“ఇడబాటువోలె నింటిలో నుండక” | 
జ టి 

కమా. 6.16. ! 

ఇత ౩పరము 

ద్రంతకంకు చేటు, 

“నీవే తప్ప నితఃపరం బెబు.ి? 

భాగ, 5.90. 

ఇత డెంత వాడు? 

పీ జంత? 

| 

“ఇంతింతవారల క్రీశ్యరావసర, మింత. 
దురట మన్న నితేం డెంత వాడు,” 
ఖం పండితా, (పథ, పురా, పుట. 879. 

ఇతని కితండె నాటి 

ఇతనికి నవమూనుడు లేడు, 

అనుట, అ వతిమానుడు, 

“ఇతని కితండె సాటి యగు నీతని కీతలకే 

సాటి వచ్చు. పారి, 5.29. 

ఇతర మనక 

ఏమో అనక, 

' ముంది,’ 

' ఇత్తి క ర్రవ్యతామూఢుడు 

ఇం కేమూ ఆనక అ న్న్న దె 

వాడుకలో రూవము, 

“ఏమి సేయుదు మని భూర్తు నితర మనక, 

డెందమున *, సందియ మొుకింత చెంద 

వాం'స. 2.215, 

ఇతరేతర మతి 
అన్యోన బుది, 

రు 
' “ఇత శేతరమతి 'సంభ్యా వితలవణకలన 

భార. శాంతి. 6.454, 

ఏమి చేయుటకూ దిక్కు 

తోచనివాడు, 

ఇతోధికంగా 

ప్రింతేకంకు ఎక్కువగా, 

ముంచి జరుగుతుం దన్ననంద 

ర్భంలోనే దీనిని ఉవయో 

గిసారు, 

“ఈసారి సకాలంలో వానలు కరవడం 

వల్ల యితోధికంగా పంటలు పండవచ్చు 

నని రైతులు సంతోషిసున్నారు. వా, 

ఇత్యాదులు 

“మొదలగునవి, వగ రా, 

“ఉహు చింతపండూూ మిరప 
కాయలూ ఇత్యాదు లన్నీ ఆ అంగటో "నే 

యగ 

కొంటూ ఉంటాము? 

ఇదంతన మైన 

ఆధునిక 'మైన, ఇప్పటి దనుట, 

CM 

ఇద మిత్ల మను 

నిరరించి చెప్తూ, 

“ఇది -గాక శమనక్ళత్యం, బిద 

మిట్ట మ్మునంగం గూడదులిద ళా ,2, 142, 

““ఈవ్యాజ్యం ఎలా పరిణమిసుందో ఇద 

మిలే మని చెప్ప లేము. వా, 
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ఇదమితము “మా, కోసము తల్లిదండ్రు లిదిగో 
థి నదిగో నని చూచు టాయె.” 

మః విది ఇల్లా అసి నానా, 47. 

“ఇదమిత్త ముని ను 

మది మిలీ చే శం "నేర.. ఇది తడవ దని లేదు 

పాండు. తి.] 25, దీన్ని గూర్చి ఆలోచించవల 
౨, సారాంశము, సినఅవనరం లేదు, 

“ఆతను గంటలకొద్దీ ఏవేవో చెపాడు, “దీని కెంత వలసీన నేమి యిది దడవం 

ఇదమిత్ణేం తేల్చి ఇప్పడు. 0) వా. బని లేదు.” కళా. 8.66. 

ఇదాసీంతనము ఇది పోలు నిది పోల దని 

ఆధునికము, ఇదె మంచీ, బది చెడ్డా అని, 

“షష పోలు నిది పోల దని చెప్పం చెలి 

ఇది గాక యునే, యాసదుం బాడువ.’ 

మరిన్ని, పాండు. 5.229. 
ద్ాని జల య జ 9 9 

ఎదైనా చెప్తూ మరొక ఉవ , ఇది యది యనక 
వత్తిని 'తలిమేటవూడు ఉవ | అడ్డు చెప్పక. 

యోగించేవలుకుబడి. ' “ఇది యది యన కూరకునికి యంతయు 

ఈ “ది దీ అని దీర్భంతో 

కూడా పినిపి స్తుంది, 

“ఇది గాక మట్ొక మెలిక్రక్కూ డా 

ఇందులో. ఉంది లౌ " 

చూ, ఇదీ గాక, 

ఇదిగో అంసే ఇన్నూ రెండ్లు 

ఇప్పుడే చేసా నంటూ కాలం 

గడిమేవాని విషయంలో ఉవ 

'యోగించేవలుకుబడి. 

“వాణ్ణి నమ్ముకంు ఇక నాపని అయి ' 

నశ, వాడు ఇదుగో అంటే ఇన్నూ 

చెండు.” వొ, 

రూ, ఇదుగో అంజు ఇన్నూ రేళ్లు, 

ఇదిగో అదిగో అని చూచు 

ఇదో వస్తుంది అదో వస్తుంది 

అని వృథాగా ఎదురు చూచు, 

నొప్పున్ ౨” భార, ఉద్యో. 2.59. 

“వాడిపాటికి వా డేదో చెప్పుకొంటూ 
ఉంటాడు. ఇదీ ఆదీ అనకుండా వింటే 

సరి, మన కెందుకు వచ్చినగొడవం 

ChE 

రూ, ఇదీ అదీ అనకుండా, 

ఇదియే పదివేలు 

వింతే చాలు, 

జరిగిన యేస్యల్ప మైనవనినో 
రా 

మహ త్కార్యంగా భావించు 

టలో ఉవయోగించువలుకు 

బడి, 

“ఇదియె పదివేలు వెభవం బెల శాండు, 

నల్ల వూసనలు వెవియాకు చాకు జూలు, 

స్సు, 9.84. 

“నువ్వు తిరిగి వచ్చావు, అబే నాకు పది 

. వేలు, డబ్బు ఫోలే పోయింది.” వా, 

రా ఆదియే పదివేలు, 
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ఇది యేమి పెద్ద (బహ్మాండమా 

_ఇనుపకచ్చడములు గొప్పా అనుట, 

“దది యేమో పెద (బహ్మాండ మా CEE 
యలు 

(శవ. న్,న్, 

ఇది యేమి పాపమో 

ఇ చేమి అన్యాయం 

*లాంటీ పలుకుబడి, 

“ఇద యేమి పాపమూ యబల !*? 

అన్న 

పాణీ. 8.5, ' టి 
| మున్నిముచ్చు లెల్ల 0 దామరస నేత ఇదీ అదీ అనకుండా 

చూ, ఇని యది యనక, 

ఇదీగాక 

చూ. ఇదిగాక, 

ఇదేనా రావడం ? 

ఎవరైనా బంధుమి (తులు 

ఇంటికి వచ్చినవూడు చేసే 

పలకరింపు, 

“రీపోపో బావగారు! ఇజేనా 

రావడం,” వా, 

ఇదే పనిగా 
అఇతరవనులు నూని, 

“ఈ మౌడ్కి నిదియ పనిగా గామాం 

ధుం డగుచు నున్నం గార్యము లెల్లన్ ౨ 

కా, మా. Es ఏల, 

ఇద రిదరే 
ద ద 
ఇద్దరూ ఒకలాంటివా చే. 

“ఓ, .హతమనస్సు_.లు నిదరు 
థి 

వృ థాం)” చేవ, 5.21]. 

భూ, ఇద్దరూ ఇదే ర, 

ఇనుడు గుడిచిన సీ రగు 
ఇంకివోవు, ఎండిపోవు. 

““చలవమందుల శైత్యేంబు 'సంభవిలక, 

యినుండు గుడిచినని రయ్యె.” 

శోకం. 8.44. 

వాచ్యార్గం ఇనుముతో చేసిన 

కాపీనము లేదా లంగోటీ అనే 

అయినా, లతణయా నిష్టుర 

(బహ్మ చ ర్యానికి నం కేత 

మయినది, 

“యినుప కచ్చ డాల్ టికొను 

లిండ బందాలు గారె”? మను, 2.%/8. 

“విషయాంకరము గిలి చేయనివారికి 

నినపకచ్చడమున కెంత దవ్వు శ” 
పాండు, 4.278, 

66 లైనులి యినుపకచ్చడము లూడివడు 

నన్న, నున్నవారి నింక నెన్న నేల 9 

విక, 8.78. 

ఇనుపకుందు 

వాకిలి తిరుగుట కై చేసిన 

గుండని యినువగూటము, 

కాంబెల్ , 

_ ఇనుసగజైెల తలి జా గ 

నిద్దశే 

దరిదచేవత, 

“వాళ్లయింట్లో యినుపగ జ్లైలతల్లి తాన 

] వ్స్తూ "ఉంది. ఫ్రీ మో 

_ ఇనువగుగిళు 
౧౧౧” 

కొఅుకుడు వడనిపి. 

ఖ్య 0౦ గా అర్థ మూ, 

భావమూ సులువుగా తేలని 

కాన్యాలవట్ల, ఇతరములవట 
న్న a) 

ఉవయూోగించే వలుకుబడి, 

ఆళ్ళ, సం. 7.84, 
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గుగిళు,)? 
lar 

ఇనుప యెడ్డు ఇనుపచివైము 

మండూరము, 

ఆయు ర్వేదంభో ఈ స యో 

గిం చేఖనిజము. 

ఇనుప తెర 

దాటరాని ఆటంకము. 

నేటి రాజకీయాలలో “ఐరన్ 
కర్ణన్” అన్న యింస్సీ హం 

మాటనుండి వచ్చిన పలుకు 

బడి, 

నా, వౌ. ]రి], 

ఇనుప కేలు 

నల్ల తేలు, 

ఎట్ట కెలుకు, బా వన తేలుకు 

వ్యతి రకం, 

చూ, ఎజ్జ తేలు, బాపన తేలు. 

దారి 

ఇనుపమంగలమువలె నుండు 

వరీతముగా కాలిపోనృచుండు. 

“గరాతలం  వినుపమంగలముం బలె 

నుండెం గాలి? కా మౌ, ]1.]25. 

ఇనుపమొలకు మేడ గాల్బు 

అల్పలాభానికై అనంతనష్ట్రము 

కలిగించుకొను, 

ల ఇను 

Pol 

బ్రనువచీలకోనం మేడను ఎవ, 
రెనా కాల్పుకొంటారా ( 
దాం 

వా, , మొలక మేడం గాల్పుట సుమ్మా.” 

రుకాం. 5,148. 

ఎనుములు, గేదెలు,దున్న లు, 

శాననవరిభాష, 
ఎనవగొడ్లు అని 

నీవుులో నేటి వాడుక, 

అనలు ఇనువయెడ్డే ఇన్న 

యె ae ఎన్సయె డె, ఎన్స 

గొడ్డుగా మారిడఢండవ చ్చును, 

ఎనుములు అని (ప్రత్యేకించి 
వాడడం కూడా కద్దు, 

రాయల 

ఇనుమడి 

"రెండింతలు, రెట్టింపు, 

చూ, ఇబ్బడి, 

' ఇనుమడించు 

ఎక్కు_ వగు, 

““ఇనువముడింపద మాననమున నలంతటి 

భార. శ్రీః 2.166. 

ఇను మడిచేవానికి తగర 

మడుచు టెంత ? 

సులభ మనుట. 

ఇనుము వాలా గట్టిలోహం, 

నాన్న నాగ గొట్ట గలవానికి 

తగరం మరీ మెత్తన కనుక 

వాలా సులభం కడా, 

“ఎన లేక యొదిరికి నినుమడి చేవారికి 

తేన తగర మడువం దడ వయ్యే నాకి”? 

తాళ. సం, 58.61. 

ఇనుమాటు 

చరొెండుమారులు, 



“కర్లుం డినుమా టీొకశరము దొడు ఇన్నాళ్ల 

గుస, 00 కర్తం 8.817. య 
| ఇంత కాలంగా, 

ఇనుమిక్కి-లి | “ఇన్నాళు నడు బు తేండు.”? 

ఇబ్బడి. | నమ, 8.128, 
“రాజుకంకు నినుమిక్కి_లి మా కను. “ఏలా పుకు సీ యాజు E కిన్నాళ్ 

ర కిమెటి సారం. 2.268. లేనిది.) సారం. లీ.రిరి. 

రా “ఇన్నాళూ ఎంతో హాయిగా 

ఇనుమిక్కీ_లిగా వున్నా .ఇపేడు కలత లారంభ మెనవి.?’ 

అధికముగా. | దా, 
“మందగ్యా మిని యను కుల నప్య డను 

మిక్కిలిగా దన యంచె నిల్వగక ౨ 

విజ, 8.207. 

కర్చు సంవత్సరం వాడి అదాయం ఇను 

మిక్కిలిగా "పరిగింది.?? 

ఇనుము గూడి యున్న అగ్నికి 

పెటు వచ్చు 
ఈ 

కన 

సపహావానదోవంవల్ల కష్టములు 

కలుగు ననుటను నూచించే 

పలుకుబడి. 

“ఇనుము గూడి యున్న యగ్ని కిం చెట్టు 

రాతండు నెట్టు. కళా. 7. 261. 

చూ. వరుగుతో దాగరయు నెండినటు,. 

ఇనుమ సంగతిజేసి యిల బావ 

కుండు వనుగొని మర్చింప 

బడునటు 
(ag) 

నహావానదోవం వల్ల 

ననుభవించువట్లు అంటారు, 

పండితా, (పథ. వాద. పుట. 695. 

ఇనుమో జాయో 

వాలా కఠిన మనుటు. 

““నాయుల మరయ నినుమోూ జొయో 

కా కిట్లు రూపణిస్ విన "నేర్చెన్ ౨? 

భార, ఫ్ష్మ. 8.419. 

నాధ 

ఇన్నాచ్లగా లేనిది 
| ౧ 

ఇంతవరకూ ఎప్పుడూ లేనిది, 
| 

“ఏలా ప్రక నీదూణు నీ కిన్నాళ్ 
| | లేనిది.’ సారం. లి.రిరి, 

“ఇన్నాళ్లుగా లేనిది వాడికి ఈ దుర్చుద్ధి 

ఎందుకు పుట్టిందో తెలియదు.” వో 

రెండువందలు, 

“ఇన్నూ అ మున్నూ టు వననూటు 

కొన్నులు గల చేలు "పవ్వానిం గన్న 

తం డిం? చనెష, 6.72. 

ఇన్సగుండు 

తు పాకిగుండు. 

“తశామరతూడు నాళ ముల దార్కౌ-ను 

తుమ్మెద యిన్పగుండు లు, ద్రౌమతే6 

గూర్చి. 9) కాళిందీ. శి, 1న్న్. 

ఇన్యాయు 

రెండునూాణులు, 

భార. ఆను. 8,254, 

ఇప్ప డేమి గంటి 

ఇవ్వుజే యీ మయింది ? 

ప్రంకౌ ముం దున్న దనుట, 

' “జసు జేమి గంటి నా కెక్కడి సిద్ద 
(పభా, 451° ' సంక లత, 99 
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ఇస్పపూమొగ్గలబోని బుగ్గలు 

అంద మైనబుగ్గ లు. వినమయ 

చ్చిన మైనఆవమానం, 

“టఅంబురువాముఖుల యొప్వ్పలకుప్ప లగు . 

 “ఇమురుక యాజి పోయిన దీపమునకుం 
| జమురు వోనీనయటు ,) 

నిహ్నహామొగలం బోని బుగ్గలం దస్గ లిక 
దా అ 1 వ 

సూప్తుకమ్మపంజుల.. * 0! 

- మన. లి.2రి. 

ఇబ్బంది 

కష్టము. 

w= గనబ్బంగిలో మూరు ఆదుకో. 

వాలి) వౌ, 

ఇబ్బందిగాడు 

లిక్ జెబ్బులికీ, చితుత ప్ప 

పుట్టినపులి. 
(బౌను; శ్ర, 

ఇబ్బందిపడు 

చిక్కు_ వడు. 

కర్ర ఊళ్లో డబ్బు లేక "నేను చాలా 

యిబ్బందిపడి పోయాను 

ఇబ్బడి 

“రెండింతలు, 

వేడ్క యిబ్బడి గాడే 

ఊరక, రామా. 2,210. 

“కాస్త జాగత తగా చేశ సేయింత కిబ్బడి 

ముబ్బడీ చేయొచ్చు. 33 వొ, 

చూ. ఇనుమడి, ఇమ్మడి. 

నె. 

ఇముడుకొను 

1. కాపాడు, 

“కాన్ని నాళ్లు న న్నిముడుకొమ్ము కరుణ 

ననాథ ననిన” (ప్రబో. 5.8]. 
౨, చేదకొను, కలుసుకొని 

వోవు, 

“వాడు వాళ్ల ఆ త్త గారింట్లో బాగా 

యిముడుకొ ని "వోయాడు. 00 వా, 

ఇమురుకొను 

హారించుకొని పోవు, 

రంగ. రామా. అయో, 145. 

ఇమ్మడి 

రెండింతలు 

“ఉత్సవేన్న్మ త్రభావ మి మ్మ డి యె 

(పమోదంబునం డలికి,?? 

భార, అళ్వ. ఏ అఆ. 

రంగ, అయో, 145 పు. 

న. ఇనుమడిీ, ఇబ్బడి, 

' ఇమ్మడి ముమ్మడి 

ఇబ్బడి ముబ్బడ్, రెండింతలు 

మూడింతలు, 

“ఇమ్మడి ముమ్మడి యితర జేళ0బు 

లిమ్మహి) 

పండితా, ద్వితీ. పర్వ. పుట. 416. 

ఇమ్ము కొను 

కొనియె,)? 

వ్యాపించు. 

“నెమ్మి పురి విచ్చె6 గాలుష్య మిమ్ము 

కాళిందీ, 2.48. 

ఇమ్ముల నుండు 

నెమ్మదిగా నుండు, 

“మునుల సద్దోప్పి ్వ్ నిమ్ముల నున్న వేళ. 00 

జా? హారి, ఆ. పం కి, 12. 

“ఇమ్ముల నున్నవాండే హరిం” 
భాగ, సృ, 30 (వూ) 1474. 

ఇయత్త 
నత్తా, సారం. 
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వాడి యయత ఇంతౌ అని తెలి సే 

అపుడు ఏం చేసేదీ ఆలో-చించవచ్చు.)” 

వా, 

చా. ఇయ త్రే (౦. 

ఇయ త్త సిం 
నత్తా సారం, 

ఇయ్యకొను 

ఒవుకొను, 

ఇయ్యకొలుపు 

ఒప్పించు. 

గార, ఉఊవ్యో. 1.27. 

ఇయ్యకోలు 
ఒవ్యాదల, అంగీ కారము. 

' కాల "నె న... ఇచ్చోట 

' వర. రా. కిష్క్టి, పు. 4590. పం కి, 

“ఈడే శ్రీ) వెంకటాది నిర చెతి 
వనుచు.” తాళ. నం. 6.162, 

660 &ర వె యుయ్యెల లూగు 

చున్నది.” విప. 2.62, 

“నిష. 1.52, 

ఇరవారు 

ఒవూ్రూ, 

కకశ్రర్రి గయ మిరవారలయగ నాడు చేసితి”) 

బా, రా. నుం. 294. 

ఇరవుకొను 

చెలకొను, 

నె నిర వుకొన్నది 

చూడు౭డు.? 3 

12, 

_ఇరవుకొలుపు 
“ఎవ్వని చరిత మియ్య కో "లె రాశి కక్క 

ఇరవుకొల్చు జేర ములం ,)) 

పండితా, (పథ. పురా. పుట లెరిన్. 

“ఇయ్య కోలు మెం జనియె.) 

|| ఉద్భ. 9 929౮. 

ఇయ్య యను 

నే అను, 

“నా సుతునకు భార్య వగు మన్న 

నొడంబడి యియం యనియు? 

భార. ఆది. 4.141. 

ఇయ్య సేయు 
ఒవ్వూకొను, 

రాజశే. 8.19. 

ఇరవందు 

ఒప్బారు, 

భా. వూ. 10.468. 

ఇర వగు 

చాలకొనుు, ఉండు, 

ll 

నెాలకొల్సు, 

'నెలకొలుపు, 

ఇరవు చూపు 

“ము కికి నిరవు గూ పెడుచేతు లివియె 
షాక తాళ. సం, ౧.108. 

'ఇరవు దప్పినమాట 
(కమము తప్పినమాట, 

 కోఇిరవు దప్పినమాట "నేటి కాజెదవు?) 
ద్విప, జగ. పు. 215. 

ఇరవు పడు 

చలకొను, 

_ఇరవుపజచు 

6ఈంచు, నెలకొలుపు., 

66కు ఫానుదిక్కు_నం దిరవుపఠటిచెంి. 

పాండు, 5,157, 
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ఇరవె ముఫ్పై రోజులలో 
sa (owen 

కొద్దిరోజులలో, 

““హాలా నా భుండను, ఇర వె ముప్ఫై 

రోజులలో వచ్చేసాను. బెంగ పెట్టు 
కో క్ర .90 వా 

ఇరవొందు 

గాలకొను, 

ఇరసాలు చేయు 

కి స్తీ వసూలు చెసినడబ్బును 

వౌ, 

"తాలూకా క చ్చేరీకి వంవించు, . 

తరాయు 

వం డెండు, 

“ఇరాలు మేనులం చా నటు దిడు 

తూణి చె.” రుక్మి, 1.48. 

ఇరిమిరిమి చూచు 

ఏక్కి-రిమాపులు మాచు, ఇస 

ఉరుమి ఉరిమిగా కనబడదు, 

కాని అలాంటిడే ఇది, 

ఇల మృగమ టిరిమిరిమి చూచుచును.!) ' 

పండితా, ద్వితీ. పర్య, పుట. 441. 

ఇరియించు 

భన్నము చేయు, 

“నొసల నెసంగుశిఖియసమును మాసు 
మనోభవు మెత్తనిమే, నిరియించితి.): 

ఉదృ, 3,289. 

ఇరివిలి 

తొలి; పోగజణతోే వేయబడిన 
రం[ధము, 

శర. 

ఇరుకుచేతి.... 

లోభి యెన, 
యెలా 

ఛారాళ మైనచేయి కా దను 

పట, మనివి. వాడు ఇత్యాదు 
లు 

లతోవేరి వెేేషణంగా ఉవ 

యు క మవుతుంది, 
అని 

“ఎంతుంజ్చే నేం? వాడు వటి యిరుకు 

వేతి మనిషి. ఇసాడా? పెదతాడా* ౫ 

CED 

“ఆ ఇరుకో చేతివానిదగ్గ అ కెందు 

కళ్ళారు? ఇసాడా? పెడతాడా.) వా, 

ఇరుగాలిపసులు 

ద్యిపాదవ శువులు __ నీచు 

లనుట. వశువ్రతే కాని శెండే 

కాళ్ళు, ఇంతే భేదం అని... 
“మి మ్మిరూగాలి పనుల”? బస, 6. 525, 

చూ, ఇరాలి పనులు. 
౧ 

' ఇరుగాలు నిలువక 

ఒక్కచోట నిలువక, 

“ఇరుగాల నిలువక యేంగు చెగడిఎ? 

కవిక, 4.99. 

' చూ. శతెండుకాళూ ఒకచోట పెటక, 
౧౧ డం 

ఇరుగింటి దయ్యము పొరుగింటి 

వి 

గూబ అమంగళసూచకము, 

దయ్యం భయంకర మెనది. 

“ఇరుగింటి దయ్య౦బు పఫారయగింటికిని 

, గూబ యొదురింటివారల  కెదురు 

చుక్క శుక, లి. 20. 

ఇరుగిల్లు 

(వక్క యిల్లు, 

! ఇరుగుపొరుగు 

(వక్క. యింటివారు, 
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ఇరుగూ పొరుణూ అని నేటి ఇరుదలశిఖండి 

వాడుక, మేదరక ల్సి, 

“ఒక్క లగ్న మేర్చ్పటిచి యిరుగుపొరుగు _ కశ్తీసిన వెదురు సలాకల, నేసినయిరుదల 
నెఅటుంగకుండ...౨ి? శుక. 2. 166, శిఖండి.) క్రీడా. పు. 22. 

మూ, ఇజలజలవారుు అంతపొంతల ' 
జజ దెస 

వారు ఇరుగుపూరునులు. _ కరుటె కొలువు 
వ య ది Nx ఇరుగుపొరుగులు ఇద్దతీ కింది ఉద్యోగం. 

9 a (కు శ్శేల చెల్లు ని కిరు చెసకిాలువు. 00 
(వక్క-యిండ్లై వారు, బస. 6, 168 పుట. 

“ఇనుగు మాయకు లెటుంగక యుండన్ ౨) _ 

రాధ. 1.88. ఇరుమి నయి 
ఇరుచంబడు అతెలాభఘేవంతి ఆాబకడు 

సో 5 

కుంచించుకొని పోవు, యిద్దరువ లికగా విజృంభించి. 

“ఇరుచంబడి గుమ్మడిమాట గట్టి?) గవారుండు.. వినోదార్థమణగా, . నిరుమే 
క్ష్ రు నయి రణ వెంన ర్చెల” 
(కడా. పు, 15. న 

ఇరుచెవి యజుగకుం౦డా 

వక్క_-వాసికి తెలియకుండా. 

“బతు చెవి మెజుంగక యుండం, దరుణ్ 

సుఖ మనుచవింప...*”ఉఊ.వారి. 5.197. 

“ఏలె చేవేందు6 డిరుచెవి యెొజబు6గ 

కుండ. భీమ, 4.50. 

భూ, ఇగుసిని యొెజుగకుండా., 

ఇరుజీవి ఎరగకుండా 
రెండవచానికి కౌలియకుం కా, 

రహాన్యముగా ననుట, 

వాడుకలో మాత్రమె ఉంది. 

వా డేం చేసినా ఇరుజీవి ఎరక్కుండా | 

వేసాడు. వొ, 

ఇరుదలపాము 

రెండుతేలల పాము, బురద 

పాము, 

ఇరుదలపులుగు 

గండణబేరుండము, 

భార, (ద్రోణ, 5,295. 

కమ్ము, వ్యాపించు, 

“కత్యపాండిమలు దుపెరాంతమునం 

జేరి, నిరుకొన్ ర్రాహపందినల విరుల. 

. 5.189. 

ఇరులుకొల్పు 

చీకటి కలుగ చేయు, 

“డిరులు కొలుచు ను న్న ఫ్ (యా వృ 

సుణ్యళర దంబులు.”” 

పు. 898 పం కి, 11, వలి 
వర, రౌ, కణ 

 ఇరువాయికటు 
హరి, 

| మలమూూ(తబంధ మగు, 

ఇరువై పుల కను గల్లి 

జాగ త్తగా, 

కెండువేపులా కన్ను వేసి 

ఉండాలీ అన్న ట్లు నేడు నిన 
లం 

వస్తుంది, 
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కధకు జె బఖంకులను కనుగ ల్లి దిక్కులు 

శలయం గన్గొనుచు, 00 

వర. రా, కష్కి. పు. 256, పం 16. | ద్పుకా త్తంశా చేర్చ నితియుకాంిటి 
ఇరు లన్న నో యనియెడు, 

' ఇబుకటమున తమ్నిస 

కటిక-చీకటి, 

పిలి శ్రే వలికే దనుటలో కావ 

లసినంత ఆన్ని 

సూచితము. 

కమరులుదీ6గ మెటి యిరు లన్న నో యని 

యొడితమి| సం “గాచుపడి 

ఆము. 6.]2. 

చూ. పిలి సే పలుకు, 

ఇరు సివి యెజుగకుండా 

రెండవచెవికి తెలియ నీయ 

కుండా - ఇతరుల శెవరికీ తెలి 
యకుండ 

అనుట, 

దరుణీనుఖ మనుళ వింప6 దలచిన) 

ఈ, హారి, 5.197, 

రూ. ఇరుచెవి యెటునకండా, ' థి 
' ' ో వాడు వాళ్లో ఎదుట ఉంచుకొని నన్ను 

' నిలదీసి సీ అడిగేటప్పటికి కా స యిజణుకన 

పడ్డాను, [0 వా, 

ఇర్లాలిపసులు 

ద్విపాదవశునులు, 

మనుష్యులను నిందించుటలో ' 

అనుమాట. కాళ్ళనంఖ్యలో 

శీదమే "కాసి వమనవూనులే, 

అనుట, 

“ఇర్షాలి పసు 

నిందింపలి) 

పండితా, (పథ, పురా. పుట. 889, , 

చూ. ఇరుగాలిపనులు, | 

రహన్యముగా, 

' ఇజుకాటంలో పడు 
“ఇరుసెవి యెజుంగక యుండం, 

అగుగాళ ఛావనులు, 

' ఇతీయుకొగిలి 

జగికెగిలి, 

కనిక, 8.226, 

బడు 

యందు, 5 

| “పినునందడిలో నిటుకటమయునం బడ్డన్ఫ 

పలి, 

ఆనభానం ' 
నెష, 4.124. 

ఇటుక టములు 

తీవుడుమాటలు, 

“ఈ యిజుకటములు మౌని లేదు 

బౌంకితి నని లెమ్ము. 3) 

ద్వి. హరిశ్న. వూ. 140214, 

ఇకుబుకెౌటము 

సలము వాలమి, 

“ఇలు ఇటుకాటంగా ఉంది” వా, 
య 

“అక్కడ దారి యిటుకాటం-గా 

ఈంది.) వొ, 

'ఇబుకున పడు 
ఎటూ చెప్ప లేనిస్లితిలో వడు, 

'ఇబుకు[మాను 

తోటలకూ చొడ్రకూ చుట్టూ 

ముళ్ల కంచె వేసి దారిలో ఒక 

యిజుకుమాను ' నాటుతారు, 

అది వంగ లకొయ్య. మనిష. 

పట్టడానికి తగినంతన౦ జే 

అందులో ఉంటుంది, చడానిని 
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జ 
నికి యిణుకుమాను అనే 

ఆంటారు, 

“ఇటుకమాను వేస్తే గాని దొడ్లో పకు 
వులు పడకుండా ఉండవు. 09 వా, 

ఇజుకుమాకులు 

రథ చ కముల[కింద పోటీగా 

వెట్టుక్ యలు, 

““బఅంకు[మొ6కుల వెచి యే లె ల 

యనుచు దో,పించిన న్ంతై నం చె౫ల 

దయ.’ క. 2,12, 

ఇబుకులో వడు 
నంకటావసలో చిక్కు._కొను. 

యి 
వా డిప్పుడు ఇటు కలో పడ్డాడు. 

ఇప్పు ఊజాదుకో క పోతే మన్నే హం 

ఎందుక రి వాం 

““ష్షఅుముకొనం దొడం "౫ చెస 

' లేచినవీకటి నంచు, 

భా, రా, యు, 1084. 

ఇల్టీంకుచూపులు 

“ర్క క్షి ం పంగా "నేర్చి 
జూపులలి) 

నిజణింకC 
ర్ి 

కవిక. 8.226. 

నిలిచి చూచుచవూపులకు వ్యతి 

రి క్తము లయినవి, 

ఇల్టీంకు లీంకించు 

ఇంకునట్లు చేయు, లతముణయా 

అడగునట్లు చేయు 

ఉ6ఎవ్యాండు వింధ్యా ద్రి ని నిజింకు లింకించె 

ఇటుకులో సరుకు మం(తంచయు 

చిక్కు.తో వడినహుశు డాని 

నువయోగించుకొని తన వని. 

గడుపుకొ నువట్ల ఉపయు క్ర 

మయ్యె నలుకుబడి, 

“(వా 'శేదే యిబ్బందుల్లో ఉం జు అప్పి 

చ్చినడే యిచ్చు ఆఫాలం వాడు ఇటు 

కలా సరుకు మంతం చేశాడు. వా, 

ఇబుచీకటి 

కారుచీకటి, 

లై శ్ర యా ర్థ దో తక వెంన 

ద్విరు క్ర, 

ఇరులు = చీకటి, 

“ఇటు జీకటి నిశల నింక "నెవ్వం డ 

నుప్రున్ 4) హార. త.88. 

ఇజబుముకొను 

వ్యాపించు. 

ఈ 

 గంభీరహుంకారగరనముని) 
+ ఫీను. 2.77. 

ఇట్టింకు లింకు 

ప్రంకిపోవు, ఎండిపోవు, నీర 

గలు, 
య 

““భామవారపు వపిరభ (దప ళ్ళెర మిడు 

గ్భహాడె వతంబు లిణింకు లింకటఏి 
య ఉం 

ము. డీ, 

“ఎండేని నఘము లిజెంక లింకుల) 
౬0 

ఫీమ, 8.66, 

ఇజ్హంకులు చేయు 

పోగొటు, 
రి 

జివ, 7.998. 

ఇట్టి గోఅజము 
కసూది, 
— 0 

ఇట్టిదీముభో గములు 

చంచలము వ నసుఖములు, 

ఇల్టీ దీము మ్బ గ తృ ప క్షు 

తెలుూసమాట అనిపి స్తుంది, 
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“దటి చెలినీ రోకలి వెస 

న్నట్లు, యిల్లిదీమ భోగముల చేసేము.) 
తాళ్ల, నం, 8.174. 

ఇలకఅచు 

“మున సిలకబి-ి ధైర్య మూత 

“గాల నిలిచి”? 

భా, రా, యు. 702. 

చూ. ఇల్కు అచు. 

ఇలకోడి 

-ఈలపురుగు, 

ఇలచేర్చున 
నేలకు దగ్గజగా, 

“మిక్కిలి ఫాడవు చనంగ నీక విమా 

నంబు, నిల మ వన కొ 

బోనిచ్చె.? కళా, 1,194. 

ఇలట ముండు 

వల్ల ట ముండు, 

అల్లుడు పెండ్లి చేనుకొని అ త్ర 

వారింటిలోసే ఉండి పోవుట, 
“వల్బ్మం 

యిలట ముండల లి 

పండితా. (పథ. పురా. పుట 298. 
చూ, ఇల్లట ముండు, 

ఇలలో కలలో లేనిమాట 

అనంభ వము, 

డం ఇలలో కలలో తేనినూట.?? బె, 

ఇలలో లేనిమ 

జఆనంభ వము, 

“ఇలలో లేనిమాట ఇచే ఏం లాభం) 

స లె, 

ఇలాకా వేనుకొను 

నంబంధము కలుపుకొను, 

జాటుంక్రొ ' 

౦త మేరల. 

డ్క్కండు.. .ఆతివ నర్గించి 

“మో యిలాకాలో ఎవ రైనా 

వీల లున్నా రా” వ7 “రావోట 
యn (sen య 

మోకు నంబంధించినవారిలో 

అన్న ఆరం కానవ సుంది, 
అ థి 

(పాంతం ఆ నెఅర్థంలో కూడా 

ఇలాకా వాడడం కద్దు. 

' ఇలిభిక బలిభిక్ష దొరకదు 
వట్టిలోభి కొంప అనుట, 

ఎంత శేనిచోశునా ఇలి(ఈగ) 

వొరుకుతుంది. 

అలాగ భూతబలిగా ఏముద్దో 

వష వే సా రు. ఆమా (తే 0 

కూడా లేనిచో టనుట, 

శకవాలీ ంక్రీఫో ఇలిఫెకు బలిఖికు 
య ౦౧౧ 

కదు 

ఇలి యిడు 

ఎంగిలి మెతుకులు విదిలించు, 

కర ట్రం శన్నండు చన నిలి యిడనివారు, 

నెష, 7.5, 

కి యింతే 

దొర 

బా 

_ అలుకరించు 

పండ్లు బగ బట్టి కోరల కజచు 

కాను, 

' “భూకాంతే సేరువట్టుకు6 గాక వదన 
“వాడు ఆపిలను చెచుకంటా డనుకోవ ' మిలుకరింప6 గాన్సించినపండొ,?? 

(ap 

వరాహా. 10.80. 

చూ, ఇలకణచు, 

ఇలు చూజ విడుచు 

నిలువుదోపువలెనే_ ఇంటిలో 

ఉన్న నర్వ న్వాన్ని యితరు 

లకు ఇచి చేయు, 

లై అన్పిళ్చలభ కిం జోగులకును జంగాల 
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మీ, యిలు చూబవిడిచి యిటు ర్మావల 

యున్ వెప్పవుల కొ'సలవల దేమెనన్.) 
సార్ కుక. 8, 71. 
చూ. చూజగొను, చూజపుచ్చు. 

ఇలు డించి 

ఇబ్దు వదలి చేసి, 

ప్పీనదళక్రు నోడి యిలు డించి పరేశ 

ములకు నిట్లు వచ్చి యును.” భోజ, 2,16. 

ఇలు తీర్చు 

గృహము నిర్వహించు; ఇంటి 

వనులు నిర ర్రించు. 

“న్పుఖు లె తలిదండ్రులు గూడి దేవి 

యున్, చేవరవోలె 

దీర్చంగం గాపుర మొప్ప వానికిన్ ౨) 

మను. 1.5కి. 

నుండి యుటు 

ఇలుదొర 

ఇంట యజమాాని. 

మా, ఇలు వేడు. 

ఇలు నించికొను 

ఇంటికి కావలసిన వస్తుసామ 

(గని సమకూర్చు కొను, 

“ఇలునిం చికొనుట వమొొందలుగ6, జలమున 

మెండొడ్డి మిగుల జండించుచు...ి 

శుక. 8.844. 

ఇలు నింపడము 

గృహా పవేశము, 

(టౌను, 

ఇలు నెత్తిగట్టుకొని పోగల్లుదురె 
ఎవ ౩ రెనా ఏ దైనా యువ్వక 

పోయినప్పుడు మో కున్న 

దంతా 

తీసుకు పోతారా అని 

ననగా అనేమాట, 

చచ్చిన తత బాత 

' నిలుతుుి 

నిర. 

“ఇలు చె త్రిం గట్టుకొని పోలగలుగుదుళే 

దివికీ6 దాము గడప టం బౌరుగనా, రుల 

వంట6 జనాాఖి? శుక. 8.188. 

ఇలుపటు 
డం 

ఇంటెవటు, 

. “బ్లలుప టిమ్ముల. బడని త.) 
వ! - . 

వారి, ఊఉ, 1,86. 

ఇలుటేడు 

వంటి యజమాాని, 

చూ, ఇలుదొర, 

ఇలువడి 

సర్యవదాయము, కులీినత; 

అట్లూ ముందుకు సాగి వర డన 

అర్థం పాత్ వ్రత్యం, 

“వటం బద మగునిలువడి నూచ,! 

పండితా, (పథ. పురా. పుట, 479. 

“వలను గులంబు లేని పరి వారము 

కోేోేటింము నేల... ఇలువడి గలెనని యిల 

"నెలను నేలల జూలు. 

| భార. శాంతి. 8.108. 
“కోలమును రూఫును [బాయము, నిలువ 

' డియుం గలుగునరున కీంగంటి నినున్ ఏ 

రాజ. చ. 8.195. 

““ఇలువడి ఘటళుది గలిగినకాంతలందు 

అెళార. ఆను, 1.285. 
““ఇలువడి వదలుట యెగ్లు వొ మ్మనక 

పండితా. (ప్రథ, దీకా. పుట, 125, 
“క్షఖడతి యనియొడు కూరిసు లేక, 

యిలువడి గల దనిరయయెడం పేమ లేక!) 

ఆదే. 235 పుట, 

చూ, ఇల్బడి, 

ఇలువరున 

కులినత్భము, గొప్ప వంశము 
నకు చేరి యుండుట, 
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రాజుల యిండ్లం గన్నెకలు పుట్టు | బయలుదేరు 

“ఇషఇలువనరుసయు మౌనుషముం, గల ఇలు వెడలు 

సకం) సుక, 8,521. 

పాండు, ౫.207. 
కకదిలువరున చెడ బం 

దులు తల వంపంగ...౨ భాగ, 9.882, | ఇలు వెళ్ళ నీక 

చా. ఇల్వరుస. ఇంటినుండి బయటికి పోనీ 
స్తలువాడు యక. ఆఅ తా దరముతో 

గుపద్ది. చేయు. 9 లలికి చూస్తూ అనుట, 

ముగ్గు వె బుళ్టు “భవుడు సంధ్యలయందు నిలువెళ్ల నీక న 

వకర్రల్రన ములువాడే చ్వానుండు, వలచిన ! ని న్నో మెడుతల్లి యెొం తోఆ లు 

చవి వంటకములు వండి | నొక్కా? మను. 2.17. 
స ఆను, 5,290. | “అతడు తనకొడుకును ఇల్లు దాటి 

ఇలువుటు వెళ్ళనీపండా చూచుకంటాడు, ౧) వొ. 

దాసి, "సిన, ఇలు వేల్పు 

వలం ఆనాటి వనికి వప్పున కుల ట్రై వము. 

వాడు కాక ఇంటివదనగా ' ఇలవేలుపు అని వాడుక, 

నంబి కేతలి యేతోడు చేయిలు నిరం. 4.81. 
వుట్టు.౨? ' ఇలుసూజుగా 

పండితా, ద్వితీ, మహి, పుట. లప, ఇలువోపీడిగా, 

ఇలువుట్లు గెంతి ఆనగా ఇంట నున్న న ర్య న్యం 
ఇలువుట్టు దాసి, బానిన, అర్పించి అనుట, 
నంశవరంవ రగా వంకతో ఈఈ __తమయింట(6 గలయంత వట్టు 

దాసికి దాసికి పుడుతూ """"ొసూజుగా భ కి నెలమ నర్పీంచి. $ 3 
నచింది పండితా, ద్వితీ. ఇ మహి, పుట, 1రితి, 

వలీ జ్ 

చు 
“ఇలువుట్లు గొంతుల కెన గానినన్ను 33 ల వాం ఇలు సూజవుచ్చు, 

పండితా, (పథ. పురా, పుట. 478, “*లునూఅ విడుచు 
రా. ఇలువుటు దానీ, |. ఇల్ల కల్ప వెట్టు; పూ రిగా , వ్ ఆని 

ఇలువుట్టుచిన్న వదలివేయు. 
చాసికొకంరు, నల నిటిచో ద్యంబు లిటు ద దొల్లి వండు 

గట్టవ ట్రవచ్చు ము దానీ, కొడుక.) పండితా, (పథ, పురా, పుట. [4 
“పండితా. ద్వితీ, మహ్, పుట, 125, 2, నర్వన్వమూ అప్పగించు, 
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“మిండజంగమునకు ...బండరు విలు జిల డ(ల్) చెటు 

నూజ విడుచు.) న్ ల 

పండితా, ద్వితీ. మహి. పుట. 189. 

భూ, ఇలు చూఅవుచ్చు. 

ఇల్కాజఅచు 

1. ఈలకణును - కజుచుకొసి 

పోను. 

“శ్ర కధారల బెగడు గప్పిన, తెప్ప 
లిల్కు_అచిన, డెంద మదరిన...* 

పండితా. ద్వితీ. మహి. పుట. 474. 

2, గట్టిగా వట్టుకొను. 

శవం శ్రీంకబిచుకొన్నాడు. 09 

“చూ, ఇలకణబ-చు. 

కా 

ఇల ౦|టము 
ఇన్, 

చూ, ఇల్ల టీకము, 

ఇల ౦|టకము 
య 

చూ, ఇల్లటీకము, 

ఇల టము 
య 

చా ఇల ౦(ట్రము, 

ఇల టపలుడు 
(aa) ag) 

అ త్రవారింటనే ఉండులల్లుడు, 

అట ఇల్ల టపుటల్లుడు 

నా ఇల్ల టపల్లుడు, 

ఇల్ల డధనము 

దాపుడుధనము 

చూ ఇల్ల డసామ్ము, 

ఇల్ల డె 
ట్టు 

ఒకచోట చాచుటక ఇచ్చి 

ఉంచు, 

“ఆలకలపాల్పు తేంటిగములందు, మదా 

లసనయానలీల పహాం,సలకడ, వ క్షం భాతి 

. జలజంబులపపం, దనుకోములంబు దీంగల 

చస దృగ్విలా'సము మృగ ంబులచే నగ 

' జూత యిలడల్ొ, లయ బెక నా 

"ఏిల్లడగా ఉంచు; ఒకరి ఇంట్లో 

కంచు, 

“సవా దేవు నిల్లడ వెట్టి. 03 
భార. విరా. 2.221. 

చూ, ఇల్లడల్ పెట్టు 

దను వికాసము లేం దపః[పసంగ 

విన్) కమా. 6.91. 

ఇల్ల డమానిసి 

ఇల్ల డగా వెట్టినమసిషె.. 

“ఈతనికి నిబ్లడమానిని చేను, 99 

+, 5.l5l. 

ఇల్ల డసొమ్ము 
గా 

ఒకరి దగ్గర దాచ మని 

యిచ్చినసామ్ము. 

ఇల్ల నారాయణమ్మ 

వరవులొఖి, 
“ఇల్ల” అంశ అరవంలో లేదు 

అని అర్థం, 

ఎవుడూ తే దనేవా డనుట, 
“వాడు వటి యిల్ల నారాయణమ్మ.’ 

వా, 

ఇల్ల నారాయణమ్మ శతకము, 

ఇల్ల జీకము 

అల్లుడు అ త్త వారింటి లోనే 

ఉండుట, 

ఇల టకం పెట్టుకొని వూ పిల్ల ను 

ఇదా ముని ఉందో కొడుకులు ఎలాగా 
య 

లే రాయి,’ వొ 

చూ, ఇల్లం(టము, 
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ఇల్ల లికిన పండు గగునా ? 

ఏదో కొంత తొలివనులు జరిగి 

నంతమా[తంతో నే ఆంతా 

అయినట్లు నంతోషీంవ 

దనుట, 

"అలా. 

ఇల్లలకడం వండుగలో చాలా . 

(పాథమిక మెనవని, 

దనుకుంకు ఎల్లూ ! 2 

కిన బందు వగునె యింత టి లో చే 

వల్లభునకుం గడు నచ్చిన, యిలాలి వ ౪ 

యేను లా.తిసే పోందచోలన ఎ) 

సా. ఇల్ల లకగా"ే పండుగవుతుందా? . ఇల్లాలితన ము 

ఇల్లలికి (ముగు వెటు 
గా n e 
అలంకరించు, 

ఇంటిల్లి పాది అని నేటి వాడుక, 

ఇల్లు వదిలి వలనపోవ్రృటగా 

వ్రక్కడ కానవస్తుంది, 

““క్షరికాల మండ లేశ్వరుండు, కావేరి 

గట్టింపం గడంగి యిలాది )వోవనీ కె యేను 

వోయెద నంచు. = . వేట్టికింజను చుల.. 

బవ, 4. 1150 పుట, 

_ఇలాపె 
ఆవని కాగానే పండుగ అయిన | గ 

ఇంటా కుడు జ ఇల్లాలు, భార్య, 

ఆఅవాం బువం బు వంంచు న్కిలాెపెన్ 
ర తుళ్ళంగ నేటికి నిలు నిలు, మిల్లలి వ్ వ ఏ క 

జీర్ణ పటాపకర ముల నుడాడింపంగా, 00 

> ములభూ. వె, 21, 

ఇలామలి 
' ౧౧ య 

కళాష్రా*, 38.1900. 

వండుగ వబ్బము లవ్వుడూ, , 

ఏదైనా శుభ కార్యం జరిగి : 

నవ్వుడూ ఇల్ల లికి ముగ్గు 

పీనిమూద చాటడం ఆభారం., 
ల్ 

వచ్చినచే 'ఇఇల్లలుక గానే. 
' “ఆమె చాలా గొప్ప ఇలాలు.ి? 

cn పండుగ అనుతుండా'” అన్న 

సామెత. 

“బల్లలిక్ (ముగ్గు వెట్టి వము హోల్లాసము | 

పల్లవింప నొక్క. సోముంగుం. బశెమునం 

| 

: ఆది వటి యిల్లావల్లి. 

గోసి వెచిన.., సుక, ల, లబ, 

ఇల్లాది 
ఇంటిల్లి పాడీ,  ఇంటిలోనివా. 

రండదరూ, 

ఇల్లాదివోవు 
ఇంటివా రందజణూ వెళు, 

ae) 

చూ ఇలావలి, 
ర్ం రగ 

పాతి వత్యము. 

(తార శేయిల్లాలిత నము తై. 9 

అవాల్యా, ల్, 89, 

ఇలాలు 

౧ దడ 

గృహిణి, వతి[వతే, 

“ర్మ పాప నిచ్చెద నిల్లాలిలగా నీకు.’ 

రుక్నాం. 5,77. 

వొ, 

ఇలావలి 
౧౧ దా 

ఇటు నంగతులు అటూ, అటు 

సంగతులు అటూ చెప్తూ J 

తగాదాలు వెడుతూ ఉంటదే 

వీల , తిటుగా ఉవయోగినారు, 
౧౧ ee అలన 

చీల్లావల్తి ఆనడం వాడుక, 

దానికో ఏమో 

పెట్టుకో" వద్దు. 3 "యే, 

చూ, ఇలామలి, 
6౧౧ ౧ 
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ఇల్లాలు ఇల్లు కాలా 
౧౧ 

హ్ాణ ఒక ణోటు, గ్బహణ 
క ట్టు 

ఇల్లిగులు 
“డాని, వాసి ఇలా కలిచే 

Mn 

నంకో చములు వాడుక్ , 

“ఇల్లిస్తలు -గానవచ్చి హృదయములో: “వా నిల్లు “కాలా ఎ) వా, 

నన్ న్ ఊ. హరి, 5.166. “దానిల్లు కాలా. ఏమిరంప్ప చేస్తుం 

శ, ర, లోనూ_.._దాని నను 

నరించి కావచ్చు వానిళ ని, 
mn 

తోనూ ఉన్న “వనుక కొటు 

గుటలు” 

కుదురుట లేదు, 

మర్యంటం 

అన్ని యిబ్బందు లే అన్న. 

అర్థంలో కవయోగిస్తారు. 

ఒక్ నామె తై ks వచ్చిన 

పలుకుబడి, 

“నా దంతా మహాయిబ్బ ౦దడి-గా డఊం౦ది, 

ఇలు యిరకటం ఇలాలు మర్కటం ఎ 

“ఇలు ఇరకటం ఇల్లాలు మర్కటం. 
సా, 

ఇలు కటుకొను 
గా టబ 
శాశ్వతంగా ఉండు, 

“నిరతమును నిల్లు గట్టుకొ మరుగు 

మింకలి” "సుకన్య. వల, 

ఇల్లు కశలం 

ఇల్లు ఇరకట మనుట, 

“ఇల్లు కళలంగా ఊందితిి? 

దమ్మా. వా, 

ఇలు గటుకొను 
౧ ర 

అన్న అర్థం ఇక్కడ. 

స్థావర  మేర్చరచుకొను, నివ 
$ 
వ్రించు, 

“కాడుకులును దోడ రా నుట్రడవిని నిలు 

గటికొంటి వటరాటలి పాండవాళ్వ.లితి, 
లు 

ఇలు గడచు 
(a2) 

జీవనము జరు, 

“జల్లు గదవదడమే కషంగా ఉంది, 
య ౬ 

' ఇంక ఒకరికి ఏం పెడతాం 9) బౌ 

ఇలు గుల చేయు 
aa) aa) 

కొంవ పాడు చేసుకొను. 

కదలు గులయగం జేసీ యిలాలి నెగ రోసి 
౧౧) (పవ 0౧ 

వేళ్ళ కె యూరఠూారు వడలు వారులి? 

చింతా. 4.837. 

ఇల్లు చాలదు 
చాలినంత వనతి తే దనుట, 

46కి పిల్ల లందరు వ సే సే ఈ యిల్లు చాలదు. 

బ్ 

ఇల్లు చెఅదు 

కులనాశనము చేయు, 

“బాలికా గగణ్య లీలావతీకన్య, యిలు 

పె, ' 

చెఅిపం బెడ మె “నమొ యనుచు.) 

శుక, 1.459. 

ఇల్లు ఇరుకొను 
ఎక్కడి శైనా వెళ్ళీ తిరిగ 

యింటికి వచ్చు, 
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ఆలు —ల9ఇట్లు 

“ఆతను పొద్దున్నుంచీ ఎక్క 
తిరిగి నా సాయం (తాని నిక్ తప్పకుండా 

ఇలు చేరవంటాడుం.ి) వా, 

వలుటాలు 
"ఉన్, 

కలాలు, 

నందుని యిల్లు లుటా లధుయశోద.ి! 

నీలా. 1.77 

ఇలు దొచ పెటు 
na) లు 

ద ' ోశాపంబు తడకటు దీర్చి గాతము నిలు 
ఠి య 

నిల్పి.” 

పు. 156.పం కి 17, 

ఇల్లు బావురు మను 

ఎక్కు-వమంది ఉండి వెళ్లి 

పోగా శఈూన్యముగా తోచు. 

. “రెండురోజులు తిరనాళ లాఊండిన దా? 

ఇది తగ దనేభావం ఇందులో . 

మిడ్ ఉన్నది, 

చూడక యిల్లు దోచి పెట్టి 

అలుగురాజు, 67 వ్రు 

వా 

తిమి.”? 

“అపిల కాపరానికి వచ్చిన వూడి 

రోజునుం జే వాళ్ల వాళ్ల క యిల్లు దోచి 

పెట్టడం (పారంభిం చింది. 33 వా, 

ఇల్లు  సడపు 

“గెలంయడు వ్యాధుడు రజకుండు 

+ 

గార్! 

కల్ల మ్మెడువా(డు లోనుగా6 గొందటు 

దా, రిల్లాలప్పరువం దగు నిల్లు నడపు . 
చనవు దాని కేచ్చినకతనన్ , | 

వీజూ, వ్యవ, 80. 
Ca 

ఇల్లు నిలుపుకొను 

వంశము నిలుపుకొను, 

“వలదు సీత నిచ్చి నలినా పకలనాథు 
కొలువు వటి యిలు నిలుపుకొనుము. 

రు య 

రామొ, 7.74, 

ఎఖ. శా 
రలు బల్బు 

పిల్లలం తా వెళి పోయేసరికి యిల్లు బావురు 

మంటూ ఉంది 

ఇల్లును ముంగిలి జీవితమ్ముగా 

నంకుచితంగా; కూవస్థ 

ముండూకం వె, 

శరభాంక. 59. 

ఇల్లును వాకిలి చూచికొను 
కుటుంబ యా జమా న్య ము 

వహించు. 

గాం. 

దం సంపల్లాభంబున "వేగ వత్తు 

నిపు డాత్శకా “శీదముం జెంద కే 

యిల్లుక వాకిలి. జూచికొమ్మ మద 

మే భేంద్రవంభ స ననీ 19 క 

తారా. 2.125, 

వాడుకలో ఇల్లూ వాకిలీ 

చవరాచుకొను అని వినవస్తుంది, 

ఇల్లు నెత్తి గట్టుకొని పోవు. 
చూ ఇలు 3 ఇత్తి కట్టుకొని వోలగల్వ 

నంసారము పాడు గాకుండా ' 

నిలు, 
చీ 

దుక, 

ఇలు పటక తిరుగు 
ag) 6 

ఇంటివట్టున ఉండక తిరుగు, 

ఇల్లు చాలనట్లు "లేడా బిల్లు 

సరిపడనట్లు అన్న అర్థంలో 

ఆరంభ మెనా, కప కిద అంటి 

పట్టున ఉండక రారిలో తిరగ 
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అన్న అర్థంలోనే నిలిచి పోయి 

నది, 

కళ శ్రా నె తొతులకాంతు. మదంబుకతన 

నిల్లు పట్టక తిరిగాడు నివ్విధ్ధ మున. 09 

. 2,188. 

ఇలు పటిన 
oa) (a) 

మగడు చనిపోగా పుట్టింటికి. 
లెదిగి వచ్చి వేసిన, 

“ఇల్లుపట్టిన వధవాడపడుచు కని మా 

నాన్న కొంతపాలం౦ం రాసీ ఫోయాడులి 

వొ, 

ఇలుపటు విడుచు 
౧౧ 6 

కంటివటు వదలు, 
లు 

| పాంతంలో ఈమాట నేటికీ 

బాగా అలవాటులో ఆంది 

“పీక్షను గాం జెడి నేం డిలు పెళ్ళు. 30 

గార, హారి, దిం, 18.94. 

దూ, ఇల్లూ సెళ్ళూ, 

ey ఇలు.పొలు 
ఉం (aa) 

ఇల్లూ వాకిలీ వంటిది. జం. 

sar ఇ కా | 

వెళ్లు అనగా పెరడు, లోగిలి 

అని రాయలనీములో వాడుక, 
లేల త్వం బున మ త్తకాశినుల 

కిలుం బొల్లునుం జెల్ల గా, చేలా "వచ్చము 

ప్రెంటిపాటున అన్న రీతిగా. 

ఈ ఇంట టివట్టు 'రాయలనీవులో 

చేటికీ వినబడుతుంది. 
“బాంభవులం బాస్ 

విడిచి.” 

తమ యిలుపటు 

ఉ. వారి. 4?" 

ఇల్లు పెలీకి పందిరి వేయు 
l. ఉన్న దానిని వడ ్గగాటి 

. వ్ 

. దానిని కటు, 
న్ 

కుంటారా? ఎవ చదెనాళి) 

9, కేకలు వేయు, 

వౌ, 

“వాళ నాయన యింటికి వచ్చి చూచా. 

దంజశే యిలు పెటికి పందిరి వేసాడు. 

మె. 

ఇలు "పెళు 
"ఉమ. ర్ 

ఇల్లంతా ఆ నుట. 

వెళ్లు అనగా వెరడు, రాయల 

జం, 

సేయ నెవ్యలన ము న్నీ లా ఢ్యు లుం 

పాండు, లీ,42. జాల నేల) 

ఇల్లు బంగార మగు 

భాగ్యము కలిసి వచ్చు. 

“కరురా గల్తిన నిల్లు బంగార మాను. 

(శవ, 1.108, 

ఇల్లు వాడ యెబభబుగసి 

అమాయకురా లయిన, 

“తర్చ్పి9యభామయు బుద్దిహిన యిలు 

వాడ యెబుంగదు. లి భోజ, Zl 

ఇలు వెయ్యిమొదళ్లు వరిలు 
aa) na) (Mra 

గట్రా యిలు పెరికి పందిరి వేను. న తొవురతంవరగా పృ ది 
ల 

చెందు, 

ఇలూ ఇలాలూ 
na) ఉలి, 

జం, 

నంనసారం, 

వా డీమభ్యే న్ మితపడాడు, ఇలూ, 
ఢి శ గా 

ఇబాలూ, అదీ...” వొ, 

ఇల్లూ పెళ్లా 

వీవులో ముఖ్యంగా చిత్తూరు ఇల్లా వాకిలీవంటి వలుకుబడి టెం, 
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“నువ్వు ఊరంతా చక్క బెట్ట నక్క 
లేదు. నీ యిల్లూ "పళ్తూ చూచునంెటే 

చాలు, వా, 

చూ, ఇలు పెళ్ళు, 

ఇలూరు 
గి 
బ్రతేరులది, 

ఆర్థంలోనూ చూవ౧ం లోనూ 

ఇల్లీడ కిది దగ్గణుగా రాన్నది, 

ఇల్లూ. రను సంఖావనతో నిల 

గాచితి౨”  భాస్క. యుద్ద. 2596. 
“ఇల్లూరు సొమ్మును నేమటు చొప్పు 

లేద, 93 భాస్కు_. యుద్ద. 0600. 

ఇల్లూ లేదు వాకిలీ లేదు 
వాడి కేమో లే దనుట. 

వాడి శే ముందో ఇలూ లేదు వాకిలీ 

లేదు.” గ్ 

ఇల్లూ వాకిలీ చూచుకొమ్ము 

బం, 

న గృహాకృత్యం ని ర్వ రిం. 

బయ వ్యవహారాలు వి, 

కెందుకు అనుట, 

““ఇల్లున్ వాకిలి చూచుకొమ్మ మద 
మ తే భేం్యదకంభ సనీ 1? 

శాం, 2.107. 

అర అల ఇల్లెపు జేప 
చేవలలో ఒకరకము 

హంస. 4.18". 

ఇల్వడి 

ఇలువరున, కులినత, 

“రాముడు 

నింట వసీంచియున్న యా, కోమలి సీతం 

ఇల్వడి యంచు, 55 పద్య. 9.8, 

సెధకాల మటు రావణు 

' ఇవముగొను 
దొచ్చుకొని కూరిమి నొండు దలంపవన్న ' 

వాల డేమిటిమర్గ్లొ రాసుతుల et 

అభిమానము అని వావిళ్ల 

సిఘంటువు, అది సరి కాదు, 

చూ, ఇబువడీ, 

ఇల్వరుస 

కులినత, 

ఇల్యరినై (తమిళం) 

“ఇల్వరుస లాజిడి వోవంగి 

ఛాన 10. వూ. 992. 
 కవాళ్ల యిలువదు సేబూ మంచిది 

కాదు.) 

కం 

కఇవతళించు 

చల నగు, 
Nn 

కల గుచు కోర్కు_ల€ దన డెంద మివ 

_తళింపలి చూ, ఇవతొశ్ంచు, 

ఇవతాళించు 

చల్ల నగు, గడ్డకట్టు. 

6బ్వవతాళిం చై సుగంపగంధవహ ము!) 

. దశా. 7.174. 
' “వీకిరకాలంబునం దివతాళించు కొల 

కుల) వార. 4.14. 

“నవని సాోరపయో మి శ న్మలయజస్నా 

నార్హ పర్యంత మయివతాళించు విదర 

రాజతనయా 

ద్వమున్ 

హృద్య _సనద్యం 

శం, నెష, 84, 

' ఇవముకొను 
చల్ల బడు, 

| “మంచున నివముకొొంటి____ 

కారీ, 6.44. 

చల బడు, 
య 

ఇవము = మంచు, 
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“మరందవృష్టి చే నివము గొనంగ లి) నలుగురు కలిపి పిచ్చాపాటి 

కళా, 4.00. మాటాడుకోవకం, 
క“పడలూని -వీకటు నివము వి లి దో 
గానుచు. యయాతి, 1.116. | “మను జెకుండు కొలిచిన పరి, జనములళి 

పాండు. 4.5. నిష్ట గోష్టి సలి పెడిచో. 9) మను, న! 

ల మో, ఇష్టా షి 
ఇవి చేతులు కావు కాళ్ల దేవత 

రు 
ఎలా గ నా మూరు సాయ న్ లిమా నము 

అ న టె / లు వడాలి అని (బతిమాలుటలో వ i 
పెద్దవారు చిన్న వారితో అను వేల్పు, 

a “అని యి ట్థిష్టచేవశా ప్రార నం బొౌన 
మాట, ' రించి. 

“ఇవి చేతులు కావు కాళ్ళు. న స్నెలాగో ఇత్నాదగా తేలుగు పబంధ 
రకీంచబాలి. వౌ, 

ములలో వాడుక, 
చూ. చేతులు కావు కాళు, | 

౧౧ ద 

ఇవురబారు _ఇష్టవూి 
ఇగిరి పోవు. ఇంకి పోవు. ఇష్టము నెజ వేరట, 

కవిక. 2.60. ఇష్ట ప్రకారముగా 

శశర్మసారి యెండ లధిక మె ఆ చెటు చిన మెల్ల, చంచగా, 

వం తా యిగరబాత పోయింది వ వాడు తన హతురు 
ఇవురొతు 

pan 9) 

పుట్టు, పాడసూపు. 
“నిగ్గు మామున నివురొ తెల? 

అ 3 రీతి వ! ఖర్చు ' పెట్టాడు 

పిండిలో ఇష 
య ౬ 

హలో, 

యులు. 
' కను వీ జీవాలయని రా తానికి సహాయం 

వెంక. సంచ. రీ.89. 

ఇవురంటకము 

అ తనరు వటి దించిన. 
వా ny 

అన్నము, 

“వండి దిం చినయివుర్ణం టక ౦బు ౨? 

శారీ, 8.121. 

చూ. ఇగురువంటకను. 

ఇషగోషి 
oa) © 

ఇస్తాగోప్టీ, 

వద్దో బక కా రన నరణీగా 

కాక అవీ ఇవీ మాటలాడు 

కొనుట, 

గోప్టిగా మాట్లాడుకోవచ్చు. 0) 

చేశావంే నీ కష్టభో గాలు సమకూరు తా 
యని ేవుడు స్వప్నంలో వచ్చి చెప్పా 

డట, వా, 

ఇషలింగం 
0 

ఇష దేవత. 
వ 

ఇషాగోషి 
యట ల 

“ఆదివారం ఆలా రండి, కాసేపు ఇస్టా 

నా. 

చనా ఇష్ట గోష్టి. 

ఇష్టావక్తి త్రి 
రెకశక్ట రిక తీరుట, 
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ఇసడిలక కర్ర తిరునాళ్ల క ఇనుక వేసే రాలనంత 

విను గొందక | జనం వచ్చారు.” వా, 
సు , 

ఒర . 5 

“ఇసడిలక మటియుం జని,’ ఇసుక జల్లి న రాలని 

భా. రామా. ఆర. 2.6. దట్టముగా నున్న. 

| ఇసిజీంతచూపులు 

కులుకు చూపులు, 

రించు మాపులు. 

(కవీ పువ్వుంబోడుల యిసి టీంత్ చూపుల 

బుషులగ టైమనంబు లిగుము వెట్టు. > 

కాన్స్ E 169, 

“మాపిన్నది యినీణింతల, చూపుల 

నరగంట వెదకుచు నిను జూచుక్ .) 

"నెష. 8.61]. 

ఇసిజింతలువాబజు 

చిలుకరించు, 

“ిజంనగవు లినీబింతలు వాజి) 

హర, నీ్.]52, 

“మంతేనములుం బెదవుల నినీ 

టీంతేలు వాజుంగి 

విక, 8.87 

వార. 5.51. 

pm om 
శ] 

కులు “పెటు 
CO ce 

వివరీతముగా నంతానం కను, ' 

““వాదలిన 

స్పెటెదము.? 

ఇనుక గరుములు 
కాటు యినుకనేలా కాక. 

పుత్రుల 

తాళ్ల, సం. 95]. 

యిటు గరుగునేలా కాక 

మధ్యస్థంగా ఉన్న భూమి. “అనఘ! చేళ్యావిడంబవ రనము' లెన్న 
| నిసుకపాతఅ యాజోలి యేల (త్రవ్వ? ”? వాలమూ, 

ఇసుక చల్లిన రాలనంత 

అత్యధికంగా, చాలమంది, 

కాళీ, 1.98, | 

చిలుక. 

యిసిళ్ల పుట్టలు. 

| “ములదీగలనంటి ముడువడి యిసుకం 

జల్లిన “రాలక చల్లంగా (బబలు, గాక 

' జప్పర యఘలయందు,”? 

గ. హరి, పథ, పం కి, 498.95, 

"ee ' ఇనుకతక్కెడ _ పేడత క్కె_డ 
ఒకరిని మించిన మోూనగాడు 

మణ్ొక డనుట. 

జానవదక థె 

బడి, 

“వాళిద్దరూ చేరితే బాగానే ఉంటుండి. 

ఒకరు షస సకతక్క_డ, మరొకరు పీడ 

. తక్కెడం? వా, 

ఇసుకతాడు పేనగల 
ఇసుకతో తాడు వేనగల. 

అనాధ్య కార్యములను చేయ 

గల నేర్పరి అని నిరసనద్యోత 

కంగా అనుటలో నచ్చిన 

పలుకుబడి. 

పండితా. (పథ. పురా, పుట, 859. 

వచ్చినవలుకు 

_ ఇసుకతిన్నె 

వనుక దిబ్బ, సై సె కతస్థలి, 

ఇసుకపాతజ 

తలుగు లేనిది, 

వజ, విలా, 

ఇనుకరాజనములు 

ఒక రక మెనవడు, 
రా వ 
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ఇసుకలో నూనె 'గలజాణఅను నిరనన 

వటిది, ద్యోతక మెనవలుకుబడి, 
ఉం | యు 

శాల, నీతీ, న్. కోమౌా, 8.185. 

ఇసుక వేసిన రాలని _ఇస్నురాయి గాలికి పోయినట్లు 
అతిదట్టముగానున్న , కిక్కి- తెరిగి రాకుండా అనుట, 

కరి ఉన్న. పీసు రు రాయి గాలికిపవోదు. 

“వాల దోయిట "నెత్తి చల్లిన నినుము పోతే యిక రాదు. ఇది 
రాలని యటి ట్టి యరణ్యాంతరమున. 5 రాయలనీవమలో చేటికీ వాడు 

బసవ. న. 9” పు 
కలో నున్న వలుకుబడి, విసురు 

“అబ్బబ్బ! ఏ జనం. ఇసుక వేసే రాయి బ్రసురురాయి అంకు తానో 3 

రాలదు.’ బా తిరగలి. జత 
“ఇసుకవే సే రాలనంత జనం...” చా, 

“వాడు ఇసు(రాయి గాలికి పోయినట్లు 
. ఇనుక చేశే | రూ. ఇసుక వస్తు రాలని, స్టాకు. అంతూ పాంతూ చేడు. 

ఇసుమంత ' అరునె ల్లయిందిం! వా, 

కొంచెము, ఇసుళ్ళ పుట్టవంటి 
“ళబసుమంత దాన మి6 గలిగిన వివదీతంగా జనం ఉన్న. 

రుకాం. 2.61. | 
“తిరునాళ్ల క విపరీతంగా జనం వచ్చారు, 

ఇసుమంత ఠింగణావు "ఆదేశ మంతా యిసుళ్ల ఫుట్టలా శా 
ఇంత లేవు ! ఉంది,” వా, 

| 

““సంగతియె యోయి! యిసుమంత ' ఇస్కూూలుచిలలు 

రింగ తావు.” ఆము. 4.60... మరచీలలు. 
“ఇంత లేవు! నీవూ ఆ తేపిం చే, శానీయా. 80, 

వాడివే”? వా. | ఇహపరములు 
ఇసుము దాగిననీ రగు .  ఈలోకము, వె లోకము, 

అనుభవమునకు దూర మగు. : చనిపోయిన తరువాత పుణ్య 
ఊహల నా భోగ మెల్ల ఒళ్లం బై |! లోకాలకు వెళతారని ఒక 
నంటా మంటు, దావాముతోడ నిసుము నమకం. 
చాంలగిననీ రాయాలి తాళ, సం.ర5.4]. “వారల కెగు సేసీనం, జెడు నివాముం 

ఠం 1 ౧ 

ఇసుమున గట్టు దాల్పగల బరంబు...?? భార, ఆది. 1.189. 

“ఈపని చేసే యివాపరసాధకంగా 
me! పార్ ( | ని వ్రసుకతో ఏటికి గట్టు కట్టగల, ఉంటుంది.” వా. 

_ అసాధ్య కార్యములను చేయ చూ. ఇవామొ 1? పరమా 2 

12 
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వమా పరమా? _ ఉవి ఆెండూ నన్నిహిత మెనవే 

ఈ నని బొత్తిగా నిష)యా ,  అనువట్ల ఆవయోగిస్తారు. 

జనం =నువట ఉవ యో | “ళో కంటికి ఈరెప్పలు దూరం కావు 

" ' నాయనా! మా అన్న నిన్ను చూచు 
గనారు, 
ఆవి | కొంటూ సే ఉంటాడు) వా, 

ఇటు ఈలోకంలో వచ్చే. 

లాభం లెదు. కనీనం అటు. 
£ 

పుణ్యం వస్తుం దనడానికి వీలు. 

"లే దనుట, 

' ఈకకు ఈర, త కోకరకు తోకగా 

చేని కదిగా; విమర్శించినా _స్తే 

సూత్ముపరీతు, కిది నిలువ దను 

“అట్లాంటి చండాలునికి సహాయ౦! పట్ల అనేమాట, 

వే సే ఇహమా పరమా *? చా, కోడివఎటలలో బల మనదానికి 

| చూ. ఇహపరములు. ఈశా తోశా "తీపివేసినా 

ఇహాము(త ఫలము తగినంత మాంనం ఉంటుంది. 

ఇహావర సౌఖ్యము. ..... దుర్చల మైనదానికి బొచ్చు 
వహామ్ముతసలములను వినర్జిం  త్రీషి వేచే మిగిలేది తక్కువ, 
చిన యతడే నిజ మైననన్యాసి అందు వచ్చిన వలుకుబడి. 

కాగలడు._అని వేడాంతం,  ఈ్మక్షకు ఈక తోకకు తోక తీసివేసే 
| a. | 

దరి, కం | ఇందులో మిగిలేది నా కేమో కనిపిం 
ఇహ ముత ఫలభి గవిచారం. చడం శేదుం) వా. 

అపావరసుఖావా వీని గుణటిం | ) 
స లాలి ఈక తోక లేని 
శచుననిణారము, ఆ త వో కా 

ఇడి మోతసాధన మని త * లగి అందని 
వెదాంణతుల నముకం -వేడా పొందని, 

| ౪” ౮ ఈక తోక లేని యీ కృష్ణుమాటలు 
తేవరిభావ, జా 

లంతి నమ్మి నానంబోసి కొనియె ఎ 

ఇహవర సౌఖ్యములు, ఈకొను 

ఈం[డము “యు అంగీకరించు, 

) . “మదియవాకంముల కీకెనవొ. నిర్బంధించు. థీ 
“ఎన్నడు నిను6 బెట్టు మనుచు నీం(డము 
సేయన్ ,* భా౫. 56. 565. 

రాధా, 191. 

చూ, ఇయ్యకొను, 

' ఈకోలు 

అంగీ కారము, 

చూ, ఇయ్య కోలు. 
కావు 
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ఈగకంట నై న పడకుండ 
ఎవరికీ తెలియకుండా, 

“ఈగకంటనేె నం బడకుండునంత 

రహ స్యముగ “దీసీక్రాని వచ్చితిని, 0) 

చింతా, 4.44. 

ఈగకు ఇలి పాముకు బలి పెట్టని 

అతిలోఖీ యైన, 

“రక ఇలి సాముకు బలి ెట్లనివా 

దతను ఎ” వొ. 

చూ, ఈగకు కాటు పొముళ బలి 

ఇవ్వని. 

ఈగకు కాటు పాముకు బలి 

ఇవ్వని 

అతిలోఖి యెన, 

“ఈ భువిం చాముకుం బలియు నీకల 

గాటును నీక యెంత యున్, లోభ 

పరాయ ణాకకలలోనం (బసిద్దు డితం 

డనంగ.. హారి 4,100. 

“మంచి యోగకు గాటు పామునకు 

బలియు, నొసంగం డని భరకె పొక్కు_ 

నువిద మదిని.’ పాండు. 4.149. 

చూ, ఈగకు నినురు పొముకుబలిసె పెర్పుని; 

ఈగకు ఇలి పాముకు బలి పెటని, 

ఈగకు తవుడు లేదు 

బలియుం బెట్టక్క ఆయా ముసలిగరాసు 
వినీండి యె వ రించుకా.'? 

విపగా, 8.16, 

చూ, ఈగకు ఇలి పాముకు బలి పెట్టని. 

ఈగకు పోక పెటినటు 
ల ట 

ఆన కి తేక ఉండు, 
ఆశాల 

ఈగముందు బెల్లం డిలే 

ఆది ఆన క్తి కనబరుస్తుంది, 

పోక ఉడికే అది తన కేమో 

కాబటనటు ఉంటుంది, 
sa) ఉం 

అందువై వచ్చినవలుకుబడి, 

, “మిన్నకున్నార లిది యేమి మారు 

ముగురు యీలయకును బోక వెట్టిన యిట్టి 

భంగి, హెచ్చుగుం దింతమౌా[త మించని. 

గలడ్కె మిగుల గోసంబు మోక లేమి 

యును దో౭చె.?” (క్రీడాఖి, 1.246. 

ఈగడ 

జాడ, పోవడి. 

కకనాంనసీ యీగడ యొక కొంత దొర 

కునొ యంచు. (ప్రభా, 4.8, 

' ఈగప్పులి 

ఏమా।తం ధాన్యం లెను అను 

వట్ల అనేమాట, 

“కటకటా యింత లింగ సమరుండయ్యు, 

నిట యీయగకను దవు డిం 

బసవ. 4.97. 

ఈగకు నిసురు పాముకు బలి 

ఐటని 
రు 

మిక్కి-లి లోభి యైన, 

“సామూ ! పలుమబటు దేవర, శకేమని విని 

పింతు నింక నీకు నిసురుం, చామునకు 

థె 
అలో లేదు. 

ఒక రక మెననాలెపురుగు. 

వాడుకలో కూడ దీనికి ఈగ 
పులి అనేపేరు. ఇది ఈగలను 

వట్టుకుంటూ ఉంటుంది, 

' ఈగలు మూగుచుండు 

అవరిశుభముగా ఉండు, 

“వాళిలు ఎప్పూడూ ఈగలు మూగుతూ 
రాం గాలి 

కూంటుందిని వొ, 

ఈగ వాలితే జాబు 

మిక్కిలి నును వైన, 
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| 

4రడ్ర్యు (౫ పెలడజాటు నీ యిందువదన | 

చా చైనపాప ట పె జీబువాటి,” 

సౌర. హారి. పు 16011602... 

“ఆ నోడలమిోద ఈగ వాలితే జూటీ | 

ఫోతుం దంకే నమ్ము. అంతా పింగాణి 

వూ జే) వా, 

ఈగ వాలనియకుండు 

ఏమ్మాతమూ నొప్పి తగల 

వయకుండా చూచుకొను; 

ఒక్క_రొక్క మాట అనినా, 

ఒర్ప్పుకొనక పోవు, 

ఇది ఏవ ఒకరిమోద నో 

“ఈ...” అనే ఉంటుంది, 

“ఆ ఊల్లో ఆత నంశే మహాగౌరవం,. 
ఆతనిమోద ఈగ వాల నియరు.?” చా, 

ఈగిచెయి 

దానము చేయుచేయి; ఎముక | 

"లేనిచేయి, 

“ఈగిశేయి మాటికొనం చేని,’ 

వసు, 1.84. 

ఈగి(మాను 
కల్పవృతుము, 

ఈగుల కెంపు 

చింతామణి, 

ఈచవడు 

కృశళించు, ని స్పా ర మగు, 

ఈడిగిలబడు, 

“కా లీచవడం జరింపుదు నీలోకము 

నందు.) పాండు. 2,204, 

కా లీచవడ నిండకడ కేగి) 

పాండు. 4210... 

మటిలి 

ఈచవోవు 

నన్నవడు, 

' “ఈచవోయినచేతులు,” 

ఊఉ, హరి. 2.122. 

బి, వీటువోవు, వంట వండక 

పోవు, 
“తలితోడ వి తిన దజచుగా6 బండు 

చే గాప్రు డైన ఏ విత్తిన సీచవోన్చు?” 
నీతిసీస. రికి. 

చూ, ఈచుకపోవు. 

 ఈచుక పోవు 

నన్న బోవు. 

చూ. ఈచవోవు, 

 ఈచెవిగాడు పాచెవి బోవు 
వాలా ఎండగా ఉండు, 

'వేడిగాడ్పుల విషయంలో ఆవ 

'యోగించేవలుకుబడి. 

“ఏచి యీవెవి గాడు పాచెవిం బోవం౫గ 

_నుబ్చి లింగమువోలె నుండు "నెందడంి? 

పాండు, 2.29. 

“ఈ అగ్గిలో బయట కెలా పోతాం, ఈ 

చెవిలో -గాడుపు ఆ చెవిలో దూరి 

పోతూంది. రోహీణిశా రి వచ్చింది 

వా, 

. ఈ చెవిలో గాలి ఆచెవితో దూరు 

గాలి జాలా వివదీతంగా వీచు. 

“అబ్బబ్బ! ఈ చెవిలో గాలి ఆ చెవిలో 

దూరుతోంది. ఎలా వెళ్లగలం? వా. 

ఈ చెవిలో మాట ఆ చెవిలో 
దూరిపోవు 

ఏ మంచినూట చెప్పినా వినక 

పోవు; మనసులో ఉంచుకొనక్ష 
మజచు, 
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“వాడి కేం చెప్పి ఏం లాభం? ఈ 

శానిలో మాట ఆ చెవిలో దూరి ' 

పోతుంది.” 

ఈ చేతితో చే 
అనుభవించు 

చేసినదానికి వెంటనే ఫలితం 

అనుభవించు. 

6 
౧ 

భవిస్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా తెలివి 

రాలేదు.” వా, 

ఈ టారు 

తడియారు, గంజి యింకు, 

“జలము లూటలు (గము శశికాంత 

పాపాణ, నికరమ్ము వీటాలణి నీరుదివియ ఎ” 

శాకుం. నీ. 202. 

ఆ చేతితో 

కకక్రాని మిట్లిపడ వెచు కొంతంబుశాని 

బి స్రెడ లిచ్చి పో-వెచుని లెకాని.” 

క్షమా, 11.40. 

చూ. కొంతమువాడు, 

' ఈడ బడు 

నెనుకవడు, పాతబడు, 

“ఏల ఎన్నోతరంబుల నీడబడ, పెద 
Ge ఇ 

చావులు శోధించి గుదలింప.”) 
“వాడు ఈ చేతో చేసి ఆ చేతో ఆను ' 

 ఈడటబోవు 
వార. 7.128. 

"వనుదీయు, 
“రఈడం బోక పెనంగినల” 

భార, విరా. 8.]58; 5.68. 

“అప్పటి పటుభల్ల ఖండిత క్ళపాణునిC 

జేసిన నీడంబోక.? భార. కర. 1.150. 

తరాక్షను డీడం బోక.. కేసి 
“ఆన్నం యింకా న యోటారి తే 

Po) 

. ఈడవిడుచు బాగుంటుంది,” 

ఈటార్చు 

నెండుకలు తడి యార్చుు, 

“వేణి నిటార్స్చి సురపాన్నవిరులు 

ముడి-చి.? జారవి. 2.107. 

ఈటు లేని 
ఈడు లేని; అసమాన మైన, 

"53 

“ఈటు లేనిశ్రీ వెంక కేకు, డితడులి . 
తాళ్ల. సం. 9.120. 

చూ. ఈడు లేని, 

ఈటు వోవు 
వంట ఒడుపుకొొని వదలి పెట్టి 

వేయబడు. 
“ఆ చేను ఈటు వోయింది.ి? 

ఈ టెకాడు 

. “దనుజుం చేకొని దయతో, 

| 

నిర్వ. 4.52. 

దిగ విడుచు; ఈటు విడుచు, 

చేను ఈటు వోయినది, చేను 

ఈటు నిడిచినారు అంటారు, 

ఆంకు వంట వడుపుకొని వదలీ 

వేసి రనుట, వశువులకూ 

వానికీ వదలి పెట్టుట. లతుణ 
యా గాలికి వదలివేయుట, 

అడే ఈడవిడుచుట కూడా, 
నెప్పుడు 

నర, మిచ్చితి నీ వప్పుడ మది నీడవిడిచి 

తమరుల నెలన్ *ి’ కమా. 4.19. 

“6 తివశేచ్చ యొవ్వని చేత నీడ విడువ 

నై ష్ట్రంలో ఈలలు ధరించే 

చి నికుడు, 
రా | 

బడు భార. అళ్వ, ].208. 

 ఈడాడు 

పోటీవడు, కలియబడు, 

పోరాడు 
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“వీరభ| చుండు... ఏడు జిహ్వూలు వెర్కి. 

యీడాడ్నట్లు. 

పండితా. ద్వితీ. మహి, పుట. 9. 

“కీడ కోడక దేవి యు[గరాక్ష్షసుని : 
ట్ట “ ( “అట్టు మామయు నల్గుండు నకుల 

బ్ బంధు, 

సీడాడి నీవె నే విడిపింతు.” 
రంగ. రా, ఆర. 181. ప్రట 

ఈడిగిలబడు 

"వెనుకకు కూలబడు, 

“వాడు అంతదూరం నడవ లేక ఈడిగిల 

బడుతూ ఈడిగిల బడుతూ వచ్చాడు.’ 

వా, 

చూ ఈడిగలు, 

ఈడిగిలు . 

“ఆెపిన'సరి వక-_రాలు మొటివెట్టుచు 

వీడిగిలక ఎ? జ మి, 2. 711. 

చూ, . ఈడిగిలబడు. 

ఈడిగిలు 
గ 

చూ్యా, ఈడిగిలు. 

ఈడు కాదు 

నవు ఆజ్జీ కాదు, 

చూచెదరు ని సఫికల్కు నీ చిన్ని 
కుమారకలకు నీ మల్లురకుక్కా ఓ చెల్ల ! 
యీడు కా దని, నూచింపరు,. 

ధా, 1851. 

ఇద నేక భఖ వివాపా 

విషయంలోనే మిగిలినది - ఆ 
పిల్ల ఏడికి ఈడు కాదు అను ' 

రీతిగా, 

“ఆంత దృఢంగా వున్న వలకు ఈ 

జేనెడువెధవ ఎలా ఈ డవు తాదు.) వా, 

ఈడు చాలదు 

కోగినంతే వయను వే దనుట, 

ఈడు జో డాడు 

ఒకటి నొకటి అతిశయించు; 

ఒకరిని మదొకరు మించు. 

సమితియును. నీడు జోడాడీ 

సం|భమింప... రాజశే. 8.190. 

; “దరస్శిత [క్రీడాభరంబు లీడు శ్రే (| 
గేడాడం? శుక, 1.1858. 

మనోడు 

1. నమానము. జం, 

“నీకు లోకములయందు నీడువోడును 

"లేదు. దశా. 2.80. 
“వసుధ బు మెడు పెరిగడువారిలోనం, 

డు 

గని విని యొజుంగ మంతటి ఘనుని 
నౌరు యీడుజోడును సరిసాటి యెందు 
చే ద్కృతం డమ ర్యుండు గాక మ ర్యుండె 

సారం. 155. 

పాండు. 1.46. 

వధూవరుల 

తలయ ల) 

ఐ, వివాహానికి 

అనురూవత, 

కకక ల్లిదరికీ పెళ్ళి చేశే చక్కని ఈడు 

జోడు. 9 వా, 

| ఈడుపడు 

a రాణుల *. 

“వాని కివ్వడానికి మౌపిల్ల ఈడు కాడే | 
అనే నా ఆలోచనల వా, 

సమాన మగు, నరివడు-కుదురు , 

పాండు, 1.46, 

దడు,.ణాంధంలో నేటికీ విన 
వ సుంది, 

కా ఊం పోలు వాలా (పయ త్నం 
చేశాను. కానీ ఆపని యీాడుపడ 
"లేదు ఎ 

వా, 

చూ, ఈడ్వడు. 

_ ఈడుదిండాడు 

వరుగెతు, 
“కం టేళ్లం న్నటి కో క్క_లభాతి, 
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చెందును నిలువక నీడుబండాడు, నిం;ది 

యంబుల గల్య "నివ్వ రివశము 1%” 

“పభులిం, 18.106. 

ఈడు మిజు 

రజనంల యగు, 

“ర్క డఉెబుంగనివేడియ యీడు 

మోతె రాధికా. 1.69, ' 

ఈడుము౦త. 

పాలముంత , 

గాలవాళు దీనిని ఉవయో సో 
Cn లగు 

గిసారు, 

ఈడువచ్చు 

1. ననూన మగు; పోలు, 

“దాడిమో'ఫల బీజూదులు న।దిజావ 

యవసౌభాగ్యంబుతో నీడు రాంగలవో 

లేవొ.’ కాళ, 1.100. 

2, వయసు వచ్చు. 

“కడు వచ్చినపీల్లను ఇంట్లో ఎన్నాళ్లు 

పెట్టుకొంటాము, ? వొ 

ఈడువారు 
1, సమానులు, 

నా యీడువారు శారు. 
వరాహా. 6.లెలి, 

2, నమవయస్కు_లు. 

“రాగమంజరియన నొప్పు. రాజసుతీయు. 

దాను నొక యీడు కాంట 

విక. 1.116... 

వా లీదరూ ఒక యీడువారు*ి తొ. 

ఈడు వేట్టు 

నమానము చేయు; వోల్చు, 

“చక్కని కన్నుల సూర చంద్రులుగా. 

'గలవాండు, ఎక్కుడుగా కిందటిలో నీడు 

వెస్టేదా %' తాళ్ల, సం, 9, 56. 

ఈడుసేయు 

పోలు, 

సము గాడ యియంతివతో. చెజి 

కయ్యం నికుసేసినన్ ఎ 

కవిక. 8.28. 

ఈడేరి మొనకు వచ్చు 

"వరిగి పెద్ద యగు, 

“పుట్టినప్టు పాదం సన్ను భూసురు లెల్ల 
బట్టభద్రుం డని పలికిరి గాని 

ముందర నీజేరి మొనక రా వనుచు 

"ెందుకో'సము నిర్ణయింప లే శెరిఎ? 

సారం, ద్వి. 2.517. 

'ఈడేణీంచు 

నఫల మగునట్లు చేయు, 
“సోమతీర్థ మ హీ శ్వ రుండిట్క నా 

(ప్రయాస సూ జేతీించన్. 3 వరం 4.24. 

 ఈడేటు 

l, రజన్యల యగు, 

(ఇ టిజేతీ కట్టుదప్పీన, చేడియ కింక 

నిన 'బెండ్డి శే సయం దగ్గడే.?? 

. యయాతి. 8.100. 

2, నఫల మగు, కృ తార్డు డగు, 

“నీ క్రథలు విని విని మే మోడేరితిమి.? 
ఆళ్ళ, సం, 6.161. 

' ఈడేటుచు 

కడ లెర్చు. 
“మమ్ము నొక చప్పున ద దుఃస్తితి నొంద 

కుండ న్ జే డటుప్రు మయ 

వేంక పంచ, 1.804. 

ఈడేర్చు 
1. సఫలము చేయు, 

“కేర్కు_ లీ జేర్చుం) 

2, కడ లెర్చు, 
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“నన్ను నీడేర్పం దలంచి మానవుని. 
శేవను వచ్చినళంకరుం డవో. 

సారంగ. 8.155, 

ఈడేర్చుకొను 

సిదింవ చేసికొను, 

ఇంత పావు చేసీ, ఈ డేర్చుకొని రాణ; 

దొల్లి యేరి వనం జెల్లెనయ్య.? 

రామా. 7.7. 

ఈడ్వడు 

నరివచ్చు. 

“పనసలం బోలుచుం గలుగుండ్లతోడ 

సీడ్వడుపెనుబండ్లు.? ఆము క్త, “1.68. | 

చూ. ఈడుపడు, | 

ఈడ్యబడు 

లాగ బడు, 

“త్రలవటి యీడ్వ ౦బడి.2” విరా. 1.818. 

ఈడలబడు 
శ 

చూ, ఈడిగిలబడు, | 

ఈడిలు 

చూ. ఈడిగిలు, 

ఈతకాయ 
ఈదుకాయ, 

నీళ్లల్లో 'లేలుటకై సొరకాయ, 
మునగ బెంక్లు మొద లయిన 

వానిని వీపున న నడుముకు ' 
కట్టుకొంటారు. వానిలోజే, 

-ఈత కాయ. 

““తేల్ప వె యోత కాయరూ పె 93 

పాండు, 

ఈతకు గానిలోతు లేదు 

నమర్ధునకు అసాధ్యము చే ద 

నుట, 

257. 

ఈతకు మించిన లోతు లేదని 

రం, ఈత వచిన ఆ స్పద్ధం శ 

వానికి ఎంత లోతుంశు నేమి 

అనుట, 

_ “విడనాడవ మాకు విత్త మిం తేనిన్క 
, లోంగి యీంతవ. గాని లోల తేని జట్రి, 

వింగక.. 

ఈతకు మించిన లోతు లేదు 

దాట రాని కష్టా లుండ వనుట, 

గార, హరి, ది. 

| చూ, ఈతక మిక్కిలి లోతు కల్లు నే? 

ఈతకు మిక్కిలి లోతు కల్లునే 
1, క ష్రాలకు తల ఒగ్గినతరు 

వాత," అపి ఎన్ని అయితే 

నమిుటి? అనుట, 

ఈదడానికి సిదవడ తర్వాత 
థి గో 

ఇక ఎంత లో తుంకు నేమి? 

అని వాచ్యార్గము, 
థి 

. “ఈంతక మిక్కిలి లోతు గలు నేం 

రుశ్మాం' 4.22, 
2. చేతనై నవానికి అసాధ్యము 

చే దనుట, 

విజయ. 1.167. 
“ఎంతపని ఆయి తే నము ౪ చేస్తున్నాం 

' గదాళి కానే అవుతుంది, ఈతకు 

మిం-చచినలోేతు ఉంటుందా 2) వా, 

' ఈతకు లోంతు కలదా? 

చూ. ఈతకు మిక్కిలి లోతు కల్లు నే, 

ఈతగింజ యిచ్చి తాటిగి ం జ 

లాగు 

కొంచె మిచ్చి ఎక్కువ లాగి 

కొను, 
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“వాడు మంచినీ ల్ని చ్చాడం కే సంతో ' ఈతల 
పించకు. వాడు ఈతగింజ యిచ్చి తాటి : 

శే “పీ వచ్చి మూ గింజ లాగేరకం. 

యింట్లో కాఫీ తాగి వెడతాడు,” చా. 

ఈతబంటి 

తలమున్క__ లగునది; దు నర 

మైనది. - 

దాట శక్యము కాని దనుట, 

ఏటికి వరద వచ్చుం దనడాసికి 

వెన్న ఈతలకు పారుతూం 

దని రాయలసీమలో నేటికీ 
అంటారు, 

6, _.నాచేం బడినజంతువుం గృతాంతు 

నంత వాని కన బలవంతంబున విడిపింప 

సీంతబంటి.. జెమి, 7.211], 

“అట్టి భవదీయ చటుల చాహ్మాప్రతాప, 

విక్రోమాటోపమున కంగవించి నిలువు, 

బద్మగర్యా దులకు నీంతేబంటి యనినం 

కెహ్క_ మౌటిన వసవల్పుశికువు లెదు రె” 
జె మి, 6.245. 

ఈత ముల్లు విరుగదొ కే 
గ 

కాలం 

మాంఛి వయసు, 

ఈతముల్లును కూడా విరిగి 

పోవునట్లు తొశ్కే వయస్సు 
అంకే ఏవిధ మనఆటంశకాస్నీ 

లెక్కి_౦ంవపని వయ స్పనుట, 

ఈతముల్లు తొక్కినా పర 

గదు. అది కాలిలో దిగితే 
వివరీత మెననొప్పి, 

“వాని “కేం కన్నూ మిన్నూ తెలుస్తుం దాః 

ఈతములు విరుగ దొక్కేశాలం. 09) వా, | 
(ar) 

ఈవల, ఇవతల, 

“రతల యుగమున? 

“ఆతల సీతల దేశములు, 

కాళిందీ. 6.228. 

కాళ, 2,98, 

ఈతలకు పారు 

నిండుగా (పవహించు, 

-ఈదుటకు మించి అనుట, 

“పెన్న యీతలవ పారుతున్నది.” వా, 
చూ. ఈతలకు వచ్చు. 

ఈతలకు వచ్చు 

నిండుగా (వవహించు. 

ఈదుటకు మించి అనుట, 

“ఏల ఈతలకు వచ్చింది.” చా. 

చూ, ఈతలకు పారు, 

ఈతలాత ల 

ప్రటూ అటూగాె, 

“ఒక నిమిష మోతలాతల వస్తాను.” వా 

ఈతలాత లగు 

1. అట్టి ట్లగు, తారుమారగు, 

2, ఇటూ అటూ అగు, 

“దర్పకచాణంబు నీతలాత లెనక? 

వరాహా, 11.55, 

“రావడం కా సయీతలాత అవుతుంది, 

నాకోసం కనిపెట్టుకొని ఉండవద్దు.” 

కామా 

ఈతలు పోతలు నగు 

అత్యధిక మగు, పొంగారు, 

“లోన సింతలుం బోంతలు నై నయట్టి 

తలవోంతలు.) 

శోకం. 8.558, 

ఈతలు మోతలు చెయు 



“కాంచగాం డని యెందచవండు దశా 
ననుని ముంచి మీ కీలు మోంతలు 

చేయు. 

వర, రౌ, కేష్. స్] 2 పు. పం కీ, స 

ఈతలు మోతలు నగు 

ఛిన్నా భిన్న ముగు, 

మె పోవు, 
రై 

“పాత యగుమ౦ (తితనక ౦, 

జేతతజకము జేసె ననుచు శికించి 

దుర్భర 

లా౭తిం బెట్టిన నీంతలు, 

(మోంతలు సె రాజు విడుచు బొందక ' 

మూకల. 

పంచ. (నారా (మి. శీ290.. 

ఈత విడుచు 

వ సంస్కా-రమూ లిక వదలి 

వేయు, గాలికి వదలి మెట్టు, 

ఈదురు గాలి అని కూడా. 

ఉంది గనుక ఈ అరమే. 
య 

ఇక్క_డ, ఇచే అర్ధంలో ఈటు . 

విడుచు కూడా ఈన్నద్. 

“ఈత విడిచిన మేడిలగ యింత 

నయము, కలిగి యున్నది వాడుక కలిగ 

"నేని, నెంత వరక మె యుండునొ.)) 

కమా. 7,7. | 

ఈదా డన్న కోదా డను 
ఎతి అంకేు (వతి అను, (వతి 

మాటకూ వ్యతిశేకించు.. 

“మోదక వియాగసాగర్క, మోందం 

గలవా లతాంగి! యే మెలుంగవయో!,. 
యిీ౭దా డన్నను మదనుడు గోయదా ! 
డనువాండు బిగువు కొనసాంగు నొకో[ : 

విజ. 2.192, 

“వానితో ఏపనీ చేయించుకో లేము, ఈ 

దొడంటే కేదా డౌనరకం.?? 

ఈదాడు 

నిమగ్న ముగు, 

“ఇల నాచితము యోగసాధనలయం 

దీం దాడలగా? సశ్వేళ, 98. 

ఈదాజు 

తడియాటు, 

““నులివాయం గుంజి యిీదాణిం జ్కెన్నా 

రజా చెచినజాలమా.”?” కాళ్ల, 4.96. 

ఈదు కొంటూ 

కొంత [(వయానవవై జీవవము 
అవా 

“ఈ వీలల నందరిని రొడాన వేనదుకొని 
cn 

ఏవో సంసారం యీదుకొంటూ వసు 

న్నాను 5 వొ, 

ఈదుగాయ 

వాం'స. 4.1832. 

చూ, ఈతకాయ, 

ఈదుగొయ్య 

హంస. 4.182. 

చూ. ఈదుగాయ,. 

' ఈదురుగాలి . 

చలిగాలి, 

“ఈదురుగాలిలో తిరిగి తే జబ్బు 
చేస్తుంది. వా, 

ఈదురో మను 

బౌ, , 

ఎందుకు పుట్టామురా భగవం 

తుడా అన్న ట్లుండు, 
“ఏమిటా అలా ఈదు దోవుని 

5 న్నావుంఎ) నా, 

చూ, ఈసురో మను, 

' ఈదులాడు 

l. (వేలాడు, 
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“ర బహోటులం బడి (వు వీంయ.. 

లాడి? మను. 4.42, 

౨. ఈతకొటు, 
వ 

“కళతడంబడ నోలలాడుచు హూళాహాలిగా6. 

బడి నీందులాడెడికా.”” జెమి. 1.28, 

“పిల్లలు బాదిలో ఈదులాడుతుండ గా 

చూచి వాళ్ల నాన్న కోప ఏత్రాడు. వాం 

ఈన గాచి కుక్క-లపాలు చేయు 
యామున. విజ, 4.96. 

చూ. ఈనగాచి నక్కల పాల్లేసినట్లు, 

ఈనగాచి నక్కల పాల్టేసినట్లు 

సఫల ముగునంతదాకా (వయ 

ల్నించి ఫలితం కడవట ఎవ 
రికో వదలివేయు, 

“వాషపారం బొెగా సీరపడేదాశా పని 

చేసి ఇప్పుడు వదిలి చేయడ మేమిట్రా శి 

ఈన గాచి నక్క_లపాలు చేని నట్టుగా?” 
వో, 

ఈనరాసి 
ఇ | 

తక్కు-వరకం వడ్లు. (బాను. 

పీ,న రాశికి _ వికృతరూవము 

కావచ్చును. రాశిని తరము, 

రకను అనే అర్థంలో ఉప 

యోగించడం కలదు, 

ఈనా డయ్యెడుకార్యము కానే 

రదె టేపు 
తొందరవడుట యెందుకు? 

అనేసందర్భంలో (వయుక్ష 

మయి పలుకుబడి, ఈ రోజ 

య్యెది శే వవుతుంది అని | ఈనెగుజ్జము 

విరినిగా ! | రాయలసీమలో 

వాడుక , 

“ఈ “నాధి డయ్యెడు కార్యము 

-గానేరె జే పటంచుం గడు నెమ్మది న 
tt 

మ్మానధురంధరుండు.ి 

శుక. 1.216. 

చూ, ఈరోజయ్యేది శపవుతుంది. 

' ఈనినకడుపు ఇల్లాటదు 

చాలింతకు ఆకలి యెక్కువ 

ఆనుట, 

“ఈమధ్య కోడలికి "తెగ ఆక లేస్తున్న 

ట్రుందిరా, ఈనిన కడుపు ఇల్లాట దం 

Ne నే. 00 శ్ 

ఈనినపులివలె 

మహో[కోధముతో ఆనుట. 

ఈనిన పులి మహాోకోవంగా 

ఉంటుంది-ఆ పిల్లల నెవ "రత్తు 

కొని పోతారో అని, ఆ సమ 

యంలో కనిపి స్టే ఎవరి నై 

చంపుతుంది, 

ఏణాతి యది విని యీనిన పులిబో లె 

బదరి భగ్గున మండిపడియె నొకొళ లో 

రాధి. లి, 

బౌ 

ఈనెగట్టు 

వరుసగట్టు, 

“తేని పల్లాతులు బట్టణైట నిడ నోపుచు 

వాతెఅ నీనె గటలగాలి 

శుక. 1.514. 

ఈ నెగా జులు 

ఒక విలల ఆట, 
ఇకా, 

కుక, 1.518. 

హాం'స. 8.146. 

పిలల ఆలు, 
లా 
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ఈ నేటికాలము ఈమా(తం ఆమ్మాతానికే 

అఇవ్చటి కాలము, అతి న్గల్పవిషయాని శే. 

కాశీ, 1.18. 

ప్రదే అర్థంలో చేడు ఈ రోజు 

లలో” 

వాటు, 

“ఈ రోజులో 

శివరు 2) 

ఈ పిల్లి ఈ పాలు తాగుతుందా 

అన్నట్టు ఉండు. 

అతి అమాయకంగా కోని 

పించు, 

“ఆయన యింట్లో ఉన్నంత సే వూ వీడు 

ఈ పిల్లి ఈ పాలు తాగుతుం దా అన్నట్లు 

ఉంటాడు. ఇల్లు దాటీదాటడంతోవే 

ఒకే అల్లరి. 

ఈపాటి చదువుకో లేదా ? 

ఈవమ[తం తెలియదా ? 

“ఆరయం గరాూంతుం గవయుట 

వారల కది యొప్పవచ్చు వసుమతి నినజుం 

డీరీతిం జేసెం బూర్వము, శారద యి 

పాటిచదువు చదువదే చెప్రుమా ౪) 
నలచ, 4.122. 

చూ, ఈమాత్రం చదువు చదువుకో 

లేదా? 

ఈబరిగొట్లు 

నిష్ప) యోజకుడు. 

ఈమా(తం ఆమాతం మనిషి 

ప్రంతేటంతేటివాడు; నుమా 

(ర నవాడు, 

“అవి వాడటం అల 

పెద్దలమాట వినేవా 

వా, 

బి, 

“ఈమాత్రం ఆమా (శతాని "ే ముహం 

ముడుచుకొని కూర్చుంటే కాపురాలు 
ఎట్లా అవుతా యమ్మా? 

ఈమా[తం చదువు చదువుకో 

లేదా ? 
చూ, ఈపాటి చదువుకో లేదా ౪ 

ఈయకోలు 

అంగీకారము, 
చూ, ఇయ్య కోలు, 

Ch 

| ఈరములు గొట్టు 

ఈరము- పొద. పొదల 

వాటున దాగి ఉండి దారులు 

కొట్టుట వై వచ్చిన పలుకుబడి, 

లుంధుల( దిట్రి స సజ్జనుల బాధలు వెట్టి.. 

ఈర ములు గొట్టిల? భాగ, 6, ఖగ 

ఈరస పడు. 

అనూయవడు, ఈర్ష్యవాందు. 
యిం 

“నా రూపమునకు మదిలో, నీరసపడు 
చున్న వాండు.” కానీ. 4.152. 

ఈరస మాడు 

తిరన్క_రించు, 

“క్ర ౦ందనఫుం గాహూళ0బులు పాంచెజు6 

గక యెన్ని బిరుదములు పలికిన. ద, 
మృ్మందదుక లనుచు నాలిక, నిందీవర 

' నయనజంఘ లీరన మాడుకొం” 

వరాహా. 11.49. 

' ఈరస మెత్తు 

“కమా తం లమా,తం మనిషి వాడి, 

కంటి కా డం లేదు.’ CRE 
| 

అసూయవడు; ఈర్ష్య 
మె 

వహించు, 
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శివారు మ మోర మె త్తి కీడు చచి. 30. 

భార, ఉద్యో, 8,74. 

కష్ విర'స మెత్తి నోలలికి శయం 

చెప్పదు నూతనందనా 1)” 

భార. కరః 2,52, 

ఈర సించు 

ఈర్గ ర్థవడు, 

సేం, పంచ. 1.488. 

ఈరాణు 

పన్నెండు, 

(వరు + ఆటు.) 

ఈరిక లీను 
అంకురించు, 

ఈరిక లెత్తిన కోరికలు సారి 

కలు గొను 

-ఈ రెం...._-ఈ ర్పె 

వెట్టి యడుగ మౌొనరా దింకం జెప్ప, 
' వలసి మీ రహా స్యవర్త రనములఎటిి 

(ప్రభా. స్, 7/5, 

' కఇడక పోం బోల దిడం బోల దిరు 

దిపియం, బేను రాకు నన్నె తెరి వల్ 

పెళుచు లండు? పాండు. 4.166. 

 ఈ్వరెండ 

| 

వొడమిన కోరికలు చాయలు 

గట్లు, కోరికలు వివరీతంగా . 

చెల ేగు, 

“ఆరి జనంబులు మన౦బుల ఘనం. 

బులేళ, నీరిక లె పినకోరికలు సారికలు 

గొని 

ఈరిక లెతు 
No 

ములకెత్తు, 

“మనంబున మక్కువ లీరిక లెత్తఎ) 
రుక్మాం. స్. 126. 

చూ. ఈరిక లీను, 

ఈరు దివ్వ పను వచ్చు 

కొంచెము కదవగా నో పూ 
కదలు, 

తీగ కదిపిలే డొంక కదలు. 
అనుట నంటిది. 

ఖు, సః 8.507. | 

గా. 

“మోర లూరకుండ రీరు దివంగ "చేను, 

వచ్చు ననుట విన మె వనితలార !, యాన 

"లవేతయుండ, 

శివ. 1.27. హార. 7.189.; ఆము. 6.97. 

చర రలుగు 

హీనస్టరము, 

ఈరలుగుపడు 

డగు తిక వడు. 
గా 

“తల వడకంగ నొయ 

వడుచు.? 

ఈరేడులోకాలు 
వదునాలుగు లోకములు, 

(కింద యేడు, చున యీడు 

లోకా లున్న వని వున పురా 

సీచెలు6గు 

హార, 2.48. 

భూలోకము అతలము 

భువరోకము వితలము 

సువదోకము నుతలము 

_పుహూరోకము రసాతలము 
_ తపోలోకము తలాతలము 
' తేనోలోకము మహాతలము 
సత్య లోకము పాతాళము 

. ఈర్చన 

వాడవుగా ఉండి దు వ్యెనవండ్హ 

వలె గాక__పొడనుగా కోసిన 

వండ్లు కలిగిన ఈ రెనలు 
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నేటికీ ఉవయోగిసారు. వీనిని ' “ఈోఆతాజు లాడ నెట్టు నో రాజెనో 

ఏ ట్రా. (కృవ్లఎ శకం. 8.54, 
వెట్టి "కాక, (కిందినుండ 'వెండు ణ 

శ్ అద్య 

కలలో దూర్చి లాగుతారు, ఈఅతాజ లిద్బు 

ఈర్చేన తక ఎ ట్ర ఈశాన “రబ తాల మజు మాట లిచ్చి యపహా 
చం, వ. వీం చలి భార, ఉద్యో. 4.76, 

ఈర్వను ఈలకణచు 
వాల: ఈర్ప్చెన. రరటి 

' | గ వ ‘ 

ఈరోజయ్యేది రేసవుతుంది టైగా వట్టుకొను 
' “నాడు పండు ఈఊఈలకణచుకొని 

అర్య డెాలాగా అ వ్ర తుంది ఉన్నాడు.) ౮౧ వా, 

తొంద కెందుకు? చూ, ఇలకటచు. 

చూ. ఈనా డయ్యెడి కార్యము జలం కజణచుకొని యుండు 
కానేరచి సేపు, . 

 చదేనికోనమా ఎదురు చూస్తూ 

వడి ఉండు, 

“కండు నొప్పించి నిలువం దగునెల 

వగుట, నసము డింపక యోల గజచు 

, కొని యున్న వాండు 00 

ఈజతాజ చూప్ప 

కొంెజుచూప్ప, వ(కదృషప్టి. 

“మూఅికుని చందమున నీటు తఆతాణ 

చూపు, పాండవేయునిపె.( దార్చిటి 

వారు లకే భార. దోణ, 2.104. 
ఈణజతాజు తలపులు చూ. ఇలకణఅచుకొని యుండు, 

వంకర ఆలోచనలు, ఈలకూతలు 

“క తొజతల౦ పులు -వీబువాజ) ఒక ఆఆ 
ఎ, 

ఇార. అశం. 1.108. 
శ న ఏ ఈఈ లకూ(6యత లాదిగా శె ళవ క్రీడ లాడి 
ఈజుతాజయదలుపులు రవట.ి) వి. పు, 17.208, 

వటి ఆదలింపఘులు, 
లు ర్చ ఈలకూర 

భార, (దణ. 8.48. 

ఈజఅతాజల నడలు 

అటూ ఇటూ ఊతోగిన లాడు 

ఆఉప్పని ఒక కూరాకు. 

“ఆలి నొలనివాండు దా నీలకూర్క, కుప్పు 

వాల లే దన్నటులఎి వరాహ. 7.47. 
నడకలు. 

గం రసం అదం 
“దనుజాుర థ ము దిరి 7 నీణఖతాౌఅలబ ఈలకూరలో ఉప్పు లే దన్నట్లు 

నడలన్ ౨? భాస్కరా, ఆర. 2.124.  అనవనరముగా తవ్వ వశ్ష్రేవట్ల 

ఈజతాజఅ లాడు ఉవయోగించేవలుకుబడి, 

వరుపువాక్యము లాడు, అనలు -ఈలకూరలో నే ఉవ్వం 



టుంది, అది చాలక పోవడ 66బ్రవురుల యీలువుటాం[డను బెజి 

వటితి .) ర, . 7.61. 

వుంటూ ఉండదు, వ లట భార, ఆది. 7.61 

“ట్రల్రి నొలనివాండు దా నీలకూర, నప్పు ఈలువుడుగు 

ఇవాల లే దన్నట్లు. 9) వరాహా. 7147. 

“ఆలి నొలనివాడు ఈలకూర 
లో ఉప్పు. 

"లే దన్నాడ దటి 
సా 

ఈలకొను 

ఈలక ణి చు, 

““ఈలకొన్న యముకల యింటిలో 

కాంపుర మిం 'ేఎ) తాళ్ల, సం. 9.45. 

ఈల గద 
గ ఒక జూతి డేగ; లుబ్దుడు, 

66 ఏము నలువురందు "నెవ్వాండా గా౭జాలు | 

నిచ్చి పుచ్చుకొన్న యూలగ్రద్ద్' 01 

చూ . ఇచ్చిపుచ్చేళాన్న్ ధల గ్రద్ద. | 

ఈలపురుగు 

ఇలకోడి, చిమ్మట. న, ర. 

ఈల వెట్టు 

ఈల వేయు... 

“పోవ వాం డిందు రం డని (తోవ 

యడ విం బెట్టి యుకచాంస డిగ నీల 

వెట్టుటయును.) 09 ఆము. 7.9. 

ఈలవేయు 

“ ఈలపెటు, 

వాడు ఈల వేసేసరికి వందమంది చేరు; 

తారు వా, 

ఈలువుగొను 
| 

మానభంగము చేయు, 
కుక 2.10, 

ఈలువుటాలు 

రాలు. 
ఇల్ల 

| 
| మునయిి 

కులాణబారమును వదలు; ఇలు 

వరునను పాటించక పోవు. 

“ఈ విధంబున సుకుమారుం డీలు వుడిగి 

మాల చిగురాకం బోండితో మనుపు 

వివరా. 8.117. 

ఈల్క-అచు 
చూ. ఈలకణిచు. 

ఈవరితనము 

నదాన్యతే 

యయా. 5.1. 

ఈవలత గులు 

వెట చేయు 

' ఈవ లవల చేయు 

తలక్రిందులు చేయు. 

“అభ్రిలదికుు.. ల నీవలవల సేనీ.’ 

భా. రా. యు. 268. 

ఈవలావ లగు 

తల కిందు లగు, 

“లంకయు నీవ లావ లె కదలినభంగి. 

ఖా. రా. యు. 1819. 

 ఈవికాడు 
వదాన్యు(డు, 

| ఈవి(మాను 

కల్పవృతుము, 
చూ. ఈగ|మాను, 

ఈవుల కంపు 

చింతామణి, 

చూ. ఈగుల కెంపు, 
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ఈవులరతనము ' ఈచ్వైసపోయితి.  గులమునం దిగు 

చింతామణి. వడితి.)) చివరా. లనీ.129. 

ఈశ్వారి వేరు ఈ సొనరించు 

వశీకరణొవధము, పొగ | ఈర్ష్యవడు. 
రడచునది, 

ఈశ్వరి వే రును కటుకుంళేు 
6 

పాములు తలవంచి వశ మగు | 

నన్న నమ్మక ంపై వ చ్చి న 

వలుకుబడి, లత ణయా 

వశము చేనుకొనునది. 

“నాదగ్గర వేరే ఈశ్వరి వేరు ఉంది లే. 

దాంతో వాడు లాంగిపోతాడు.”? వా. 

ఈషణ[తయము 

దారేవణ ధనేవణ, 

పు_క్రేవణ : భా ర్యా పు [తే 

ధనాలవై ఆశ, 

ఈసడ చెయు 
ఈనడంచు, 

ఈస పిట్ట 

ఒక జాతిచేవ, 

ఈసురో మను 
కళాకాంలి 

నుండు, 

నుండు, 

“ఈసురో మని మనువు లుంెకే, చేశ 

మేగతి చాగుపడునోయ్. గురజాడ, 

“లంకంత యింట్లో చాలినంత మను 

విహీనము గా 

బలహీనముగా 

షులు లేక యీసురో మని ఉంది.) చా... 

చూ. ఈదురో మను, 

ఈసువడు 

నింద వొందు, 

= 

| 
| 
| 
1 

1 

| “ఉఊంకుచెండువిభంబున, 

“ఇంక వీరితో నీ సొనరించువీరవరు 

నెవ్వనిం గాన భాస్క_., యుద్ద .1 068, 

ఈళ్ళు (కుక్కు 

ఈరు = చిన్న పులు వానిని 

. చంపు, చలను రెండు 

బొటన వెళ్ళ నందులో నుంచి 

చిటుక్కు_ మని పొడుచుటయీ 

చేలు (కు క్కు ట. -ఈలు 

కోక్కు_టా అంతే, 

“ఈశ్ళు (కక్కి)... పాండు. 8.80. 

ఉంకు చెండువిధంబున 

వినరి వేసిన వెండువలె, 

చెండు వేసినవ్వుడు నేల తగిలి 

వురొకతూరి మై క్రి వెళ్లి కిందికి 

వడి మరీ యెగురును. అనగా 

కమానులు కమానులుగా 

వెళ్లు ననుట. _ ఇట్టియెగురు 

టతో ఇచట సామ్యము, 
ను తరించు 

ని క్కెడుుకియ చాటు 

ఉ. పారి. 4.28, 

తముల పాకు 

నిటి.) అ 

ఉంకుటుంగరము 

వివాహానిశ్సయ సూచకంగా 

వధూవరులు మార్పుకొనే 

ఉంగరము, 

పహాంస శ. ర, 



ఉంగ_..ఈంచు 

ఉంగరాలచేతి మొట్టికాయ 

ధనికుని దూషణ; దండన, 

అది తై అయినా ధనికు 

డన్నా డని నరిపెట్టుకొను 

వాని విషయంలో ఎ త్తిపొడు 
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పుగా అనుమాట, 

“చేను ఒకమాటంకే అంత కస్సు మని 

వచవాచే? మటి ఆరంగయ్య అన్ని 

వాట లంజకు నోరు మూసుకొని కూర్పు 

న్నావుగా. మటీ అది ఉంగరాల చేతి 

మొ, టి కశాయగదా. బాగా నే 

ఉఆంటుం౦దిలి 

ఉంగిడిగొనినట్లు 

ఉంగిటికోగము పొందినట్లు. 

ఊంగిడి సామాన్యంగా పశువు 

నాము తి న్న పుడు వచ్చే 

వ్యాధికే వాడుతారు, | 

కాకీ, 2.188. . 

బా, 

ఉంగిడిగొను 

ఉంగిడి అను వశువ్యాథధి 

వచ్చు. 
డ్తాంగిడినొన్న భంగి”) కాశీ, 2.188. | 

ఉంగుంగ 
ధ్యన్యనుకరణము,. 

శిశువు చిన్న మాడు అనుమాట. 
చూ. ఊంగే ఉంగే, 

ఉంగే ఉంగే 
చూ. ఈంగుంగ. 

ఉంచుకొను 

. వెట్టుకొను. 

“ఉఊపనిషత్మా_ ౦తేల 

గాని. 

18 

నుంచుకొనిరి! 
[| 

పాతి, 5,14. 

ఉండ (గోవి 

ఉం-ఛ-_ఆండ 

౨, తన అధినములో ఒక వర 

స్రీని ఉంపుడుక త్తెగా ఉంచు 
కొను, 

“దానిని ఆత డుంచుకొన్నాడు.?! వొ, 

ఉంఛవృ త్రి 
అలాల 

వొలాలో కళాలో రాలిన 
య లం ౧ 

గింజలను ఏరుకొని, వాటి 

తోచే జీవించు జీవనము. 

ఉంటక ట్టు 

ఇచాలకాల మైనవూడు పిండీ 

మొదలయినవి-,ఉంట కట్టడం 

అలవాటు, 

“ఆ గోధుమపిండి ఉంట కట్టింది.” వా, 

చూ, ఉండకట్టు, 

ఉంటగాలము 

సీనపుగుండు కట్టిన ఒక రక 

మయినగాలము, 

హంస 4.184. 

ఉంటాను! 

ఎవరి నైనా సాగనంపుతున్న 

వూడు నేనిక సెలవు తీసు 

కొంటా నని గృహస్థు మొద 

లగువా రనుమాట, 

'మతీక ఉంటాను. వెళ్ళగా నే 

ఉ తరం (వాయండి.)” వొ, 

చూ, నిలుసాను, 

ఉండకటు 
రు 

చూ. ఉఊంటకటు. 
లు 

వ చో వ ట్టుకొను ట ఉండగా ఉన్న 

చేతికజ్ల. CE రః 



ఉండ___ఉండ 
వ 

ఉండచీటు వేయు ' వానిని కొడతారు నేటి దీని 

లాటరీ వేయు, రూవం ఉండేలు,” 

వా లిదరికీ సమానంగా ఓట్లు వచ్చే నీదు తను వుండవిలు సేనీ “నికో 

సరికి ఉండచీట్లు వేయవలనీ వచ్చింది. 5” | చేయు రతివరుండు హారగుళికల రాజ 
భా. | వాంసుుి చెప, 2.97. 

ఉండ దిటదా ? 6వ పిలకాకి కేం "తెలుసు ఉం జేలుచెబ్బ. 39 

ల 

కాలశేవం కాలేదా, ఊరే | సా, 

ఉండ బేవా? ఉండసురియ 

“ఒక టంశు ఒక టాడి ఊండబట్టదొ | ఒక విధ మెనక త్తి, 

కాని? తాళ్ళ, సం, తి. రీరీ7, | “కాండనొటీయల నుండసురియల ... 
చెండాడుచు.'? రా. వి. 8.65. 

అందం ద ద 

ఇలాంటి సందర్భంలో బది 

నేటికీ రాయలనీమలో విన . ఉండుకొను 

వస్తుంది. ఉండు, 
స్ట ఊండబట్టడా పాపోడా! పడే “అవ్యనటం దొలంగంజేయుట యు 

సకం ఆడతావులో వా. | వా సవ మె యిటు లుండుకోంగ.. ౯౨ 

ఉండబట్ల లేక శాళిందీ. 2.21]. 

ఊరక ఉండ లేక; అనవనర "నె వె దిక వృద్ధులలో -ఈవమూాతఈు 

ముగా అనుట, నేటికీ ఉన్నది 
“ఉాండబట్ట "లేక వాలి ౦టి కెల్లి అన్ని 

మాటలు “అనిపించుకొన్నా ను ఫీ? చా, 

శవా డా ఊళ్లో డఊండుకొంటూూ 

ఉన్నాడు” “ఉండుకొన్న వా డే.) దారా. నానా ల మ దాం ద. జ జల. 

“ఉఊండబట లేక ఆ నాటకిసమాజం అని వా, 
షః వాదు షా డే పోయాడు.” చా, 

“డ్ండబట్ర లేక ఆమాట అని చెతి ఉండూరు 

మీదికి తెచ్చుకొన్నాడు. వా, | న్వ[గ్రామము, 
ఉండల(కోవి “వానికి ఊం డూల్లో యిలు లేదు. పారు 

వడిసెల. గాల్లో పాలము లేదు.” వా, 

వడినల. ఉంపుడు ఉంచుకొనుట; 

చిన్న వంగలకజ్ఞకు చర్మపు ... ఆంపుడుక త్తి, ణి వారో తాడో కట్టి, దానిలో ' hE వలను వాడు ఉంపడం ఉంచు 
క్రొ డు, 

గట్టిగా ఎండబెట్టిన వుట్టి ఉం. నమా. తా “ఇది వాడికి ఉంపడం. వా, 
డలు వ పెట్టి వతయులు మొదలె లైన, చూ. ఉఊంఫుడుకతె, 
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అత్య we) ఉంపుడుక శ్రే ; ఊక. పెట్టు 

ఉంచుకొన్న (గ్ర చెముట పట్టు, _ 

ఉ క్కడగు “ఈ రోజం తా య క్కు పెడుతూ 

రో షో ఉన్నది) CM 

బలము కలు వు. చూ. ఉక్క_పట్లు, 
ఉక్కు డంాన్ మగౌధెళ సెన్యముల్ ౨) గా 

మాం 
భార. సభా, 1.218. ఉక్కహోయు 

ఉక్కడచు __ చమటవట్టు, 
చూ. ఉక్క పట్లు. 

చంపు, పొగ రడచు; బల. రు 
Se | ఉక్కాబట్లు 
మాన వతుచు, | ) 

“*మారొ్క_ను వీరయోధుల. బెక్కండ 

నుక్కదడంప. జెమి. 6.182. 

ఉక్కడీడు 
బలఫాలి,-- 

““ఉ్తాక్క_డీం డయి యే తెంచె నుక్కు_ 

మిగిలి... మరుండుం నిష, 7.41. 

ట్ క్క_ణగు 

బలము తటిగిపోవు. 
చనా, ఉక్క_డగు, 

ఉక్కంణచు 

పాగరడచు, 

“రక్కు_సు నాయోధనమున _ నుక్కు_ 

ఇంచి.) రుక్మాం. న్రీ75, ! 

చూ. ఉక్క_డచు, 

డ్ పటు క్కసట్టి 

చమట పోయు; గాలి లేక వేడి 

యెొక్కు- వై అనుట. 

“ఈరోజు బాలా ఉక్కు_పడుతూ ఉంది, 

వా. 

“అక్కడ ఊక్క_పట్టుతూ ఉండడం 

చత ఈ రోజు “ఇక్కడ 

కొన్నాను. 

పండు 

బటి నీలగీవా! $ 9 

1. ఉగ్గ బట్టు; మూసి వేయు, 

“ఒకవేళ్ వానల నుపపహాతి నొందించు 

నాకవేళ రం[ధంబు లుకు_బటుఎి 

ఆ భణ 7.199. 
ల, ఆసారాదులను వినరించు, 

“విడుతుం (బాణము నీకె కూ సుక్కు 

శాళ, 8.101, 

చూ, ఉగ్గ బట్టు, 

| ఉక ము 

బలహీన వడు. 

“ఉక్క_టీ యిట్లు మధ్యము మహో 

శరంబుల దాయక నోర్యక. 00 

భార, ఆర. 4.12, 

' ఉక్ళ-ళ ముండు 

సైన్యము విడిసినచోట, బయ 

ఉఊవారి రాకను కనివెట్టుటశై_ 

కౌవలి యుండు, 

“కాండ[పక్క_ల నుక్కు_ళ ముండు 
చేలు తండములం పెండి యెక్కి 

యకొ్క్క_౦డయందుఎ) దశా. 2. 57, 

ఉకిగారి విక్కి. రగు 

ఊపిరాడక విలవిలలాడు; తీరిక 

లేకపోవు. 

చూ, ఉఊక్కొ_ సెట్టు. | “ఈ రోజే ఇన్నిపనులూ వేయవలసి 



ఉక్కి..__.. ఉక్కు. 196 ఉక్కు. ఈక్కు_ 

రావడం చేత ఉక్కిరి బిక్టి బి కి రె పోయింది. 00 

“ఈ పనితో ఉక్కిరి బిక్కిరి అయి 

పోతూ ఉంది. 
| , బె, 

ఉక్కివన మాడు 

మేల మాకు, 

“ కొ మ్మెజం౦గుతో నుక్కివ మాడు 

మేనిపసం) (క్రీడా. పు. 87, 

ఉక్కీడు 

“డఊరక్త్రీ అయి "నేర్చు లేక? నిర్వ.తి. ] 1. 

ఉక. గరచి చేయు 

. ఉక్కు_ుతో చేయు, 

అంత కఠిన యైన దనుట, 

““కాసల 

గరచి చేసీనారొ 2? 

వర, రా. అయో, ఫు, 420. పం 

ఉకుంతునక 
ఉక్కు_ముక్క_వంటి బలిష్టుడు 

క్ 
గాచి 
17. 

““ఉమ్కు_నీరు వోతురులి 

“ఊకీ_నిమనంబు కీడు పరికించునె.” ' 
భార, విరా, 8.7, ఉక్కుపొడి రాల్చు 

ఉక్కు చాలా గట్టి లోహా. 

మనుట (పనద్ద వసిదము. 

చో. ఉక్కు_ తునియ, 

ఉక్కు_తున్క. 

వీరుడు, 

ఉకుూన పెనచిన టుండు 
య 

దిట్టముగా ఊందు,. 

గుండువ తె అనుట. 

“ఊక్కు_నంల బెన చిన ట్టు న్నా డు 

ఉక్కు. 

' విండు ఎగా, హరి, ద్వితీ, పం క్ 1504. 

ఉక్కు-సీరు 

ఉక్కు. కరిగించగా ఏర్పడిన 
(ద్రవము, 

భాగ. 5.2, 

నిహ్వలు (గక్కు- వంటిది, 

[కోధాతిేకమును సూచించే 

పలుకుబడి, 

హృదయ మక్క_ట్క యుక్కు 6ర్తూక్ర్కు పొడి రెల దోషం౦బు.) 

విజయ, తి, 151, 

ఉకుు. మడగు 

బలము చెడు, 

ఈడ్తాలక్ట విరోధి సెన్యముల 

ముడంగలయ నుల సదతేం, బణిప. 
౧ 
భార. విరా, 5 61. 

నకు 

_ ఉక్కు_మడచు 

6, _.గాళకు లాపురీభట శిఖామణు తె ' 
కటియుక తున లు,. 
౮ లా ౮ 

ఎ విజ, 1.75, 

చూ. ఉక్కు_తునక, 

ఉక్కు_తునియ 

బలశాలి, శూరుడు, 
6 చాపదేయుండు నాసుభ|చాసుతుండు 

నుక్కు_తునియలు గారె. 
భార, ఉద్యో, 176, 

చూ, ఉక్కుతునక, 

ఉక్కు_మడగునట్లు చేయు, 

ఉకు్క్క మడుగు 

వర్శ్మాకమ ముడుగు, 

“మడిసీయు. జడిసీయు6 బజిక్క్కువడియు 

నుక్క మడిగియు,” 

భార, (దోణ, 5,92, 

ఉక్కుమిగులు 

1. చేవ గల్లు; అతిశయించు. 

“రెండు బఅంబుల వారలు నొండొరు 

' వులకం చెం జాల నుక్కు_మిగిలి యుం్క 



ఉక్కు __ఉకో [ా 

డొండ కడంగుచు నుజ్జ్యల, చండ సి ితె 'వులులి 
నొప్పి రపుడు జగతీచోథా. 09 

భార. ఫీష్మ 1.188. 

2, వరా(క్రమించు, 

“అక్కి_రీటి సెన్యంబు లెక్కగొనక 
యుక్కు_మిగిలి య క్కు. జంబుగా క 

జకుు_వడం చెక్కు నవార'సనంబులు.. ౨” 

జెమి, 5.20. 

ఉక్కు-మీజు 

చేవమిోణు,. ' 

భాగ. 6, స్క్హం, 260. | 

చా ఉక్కుమిగులు, 

ఉకు గ్రా మెజయు 

“ఆవ్విభుండు వాని నెల్ల వింటవడీ. 

బాణం జడుపుచు ఆక్క సేయకోండే 

నుక్కు_ మెజస్ ౨ 

భాస్కర, ఆర. 1.228. 

చూ.. ఈక్కు_మోటు, 

ఉక్కు. మురిసినట్లు 
గధ 

ఉక్కు క రగినట్లు. 

“విక్కు_వడ్ యువ్క.. మురిసిన ట్లు 

'సమని న.) భార. (దోణ, 8, 894. 

ఉకుువడు 

దుర్చలు డగు; దీను డగు, 

“ఉక్కు_వడి యుండచె బహుకాల 

మొప్పు దటిగి, విగతలక్షీ ్మవిలాసుయ డై డె 

“వేల్పు చేయడు.” వార, 6.80. 

ఊఉ క్కైకు్యం 

గర్హవడు, 

కకక పిక లుక్క్యాక్క్యాలగం (దొక్కా 

నిల్చి) కాళ, 4.174. 

ఉకోగాలుగా 

వరీతంగా, 

“మిసరె నుకో్మ_లుగా విషనువాయు 

19 ఉక్రో-_ఉగ్లు 

వర. రా, బొ. పు, 229. 

పం కి. 18. 

ఉ(కోషం 

ఉడుకుబోతుతనము, 

“దాన్ని ఏమనకురా. అది వట్టి 

ఉకోషంమనిషి. 39 

ఉగాది 

నంవత్సేరాది, 

చౌ, 

; “ర ఉగాదికి కొ త్త బట్టలు కొనాలంశే 

కూడా డబ్బు లేదు. 35 వా, 

ఉగ్గ గట్టు 

"నిగించి కట్టు, 

“నెన్నడు ముగ్గల టి. ఎవి పు. 7. 18ిర్. 

ఉగ్గడు వగు 

ఎక్కు. వగు, అధిక మగు, 

' ఉడ్త్గడు వగు లేజంబున) 
౧0 

' వచ్చింది.” 

భార, (దోణ, 5.195. 

ఉగబటు 
౧౮ 
ఆభజా-రాదులను వినర్జించు. 

“వాడు పదిరోజులుగా కూడూ నీరూ 

ఊగ్బబటాడులి నా, 

౧ ల . ఊక_పటు చూ, హా ట్రుః 

ఉ_గము వచ్చు 

1, ఒడలు మరి చేటంత 

కోవమో ఆవేశమా వచ్చు. 

“వానీకి ఆమాట విసేనవరికి జగం 

బౌ, 

2, దేవుడో ద య్య మో 

ఆనించు, 

వాడు పీ రత్తుకొ నే సరికి డఊ(గం 

వస్తుంది. 39 

ఉగ్గుతో పెట్టినవిద్య 
చి న్నతే నంనుం చీ వచ్చిన 

' మే. 
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విద్య. ఉగ్గుపెట్టు నాటినుంచీ ఉచ్చ దివిటీగా వెలుగు 

వచ్చిన దనుట.. బాగా మాట సాగు, 
“కవానికి నయం-గా మాట్లాడి బుట్టలో వాని మాట శెదురు చేరకుండా 

జ్య న్ 99 | చేసుకోవడం ఊగ్గుతో పెట్టిన వి క్రి అధికారం చలాయిస్తున్నాడు 

చా. వెన్నతో పెట్రినవిద్య. అనువట్ల ఉవయోగిం చేవలుకు 

ఉగు పెటు బడి, 
"ఓ (sa) ' 

చంటిపిల లకు చిటాముదము, | “కో రెడ రంశే ఆజిల్లా అంతా 
లు కలిపి వాడలు. వాని ఉచ్చ దివిటీగా వలుగు 

చనుబాలు వీ రంగరించి. తున్న దంశు నమ్ము? వా. 

అది చిక్క_నిపాలవలె కాగా  ఉచ్చనీచములు 
(అచే ఉగు) దానిని పెటు. 

౧ లు 'పాచ్చుతక్కు-వలు, 
*“వాపోయి వాపోయి వనీ వాడి 

థ్ ర ఉల ర 

యాంకట, చెళడెం -గా యని యుగ్లు వెట్టి “కుడువం జౌచ్చును (వావహ్మూ ణార్భ ములు 

వెట్టి. $ 0 పాండు. 3.156. ఇెక్కుుల్ రాజకీయార్థముల్, నడుపం 

జూచును యాజ వల్వ్యు౭డు భరకా 

ఉగ్గువడు శానోచ్చనీ- చంబులేం, చడ లేక న్నటి 

"కశీణించు. యించు€ గాలముకొలందిం బోవు... 

“త్రన ధృ త్తి యు గ్గువ డన్ వేపితా. తెలుగునాడు. పు, 41. 

మహునికడ కరిగన్ .? కక. 1.209. ఉచ్చపోయు 

ఉచు క్కను ._మూ్రవినర్దన వేయు. 
తిరన్మ_రించు. 
"me ఉచ్చమల్లి 

“ముఖాబ్రకాం తితోం జుక్క_లరాజా , 

నైనను నుచు క్కనువాండు.” _ ఒకతిట్టు నగ్న స్రీ, 
యామున, విజ, 4.129, “ఉచ్చమల్లి “యయ్యింతీతల్లీ. 93 

' ఉచ్శరతి 

సీ చ్రలోలుడు, ee లో క్ట 3 
శా వట్టి రి ఉచ్చని త్ర త్, వీఠకొంగు కన | సా రటివి ఆఎవముల' జ ఠి, 

బడితే బాలు "వెంటిప డతాదు. 33 వొ. క్షుమౌొ, 9,152, 

ఉచ్చచెలమ ఉచ్చాటన " 

ఏర క్రి కల్పించుటకై జుగుప్పా. స్థాన భ్రంశము; తజిమి వేత, 
రంలో యోగులు, జ్ఞానులూ మం[తవరిభావ, 

రానికి పెట్టిన వే చేరు. దయ్యాలను, భూ తౌల ను 

“ఊచ్చశెలను న్రి యు న్నది జగ మం రల ల త్ ఎదగ 
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“ఆ సీ సాంతదారుడు రాగానే వీనికి 

ఉచ్చాటన తప్పదు,’ 

“వాళ్ళ నాన్న రాగానే వీడికి ఆయింటి ' 

' 

నుంచే ఉచ్చాటన జరుగుతుంది.” చా, 

ఉచ్చిపాజు 

దూసికొని పోవు, 
*ళనెఆ(క్రల నుచ్చిపాటీ.' జెమి. 2.87. | 

“పె నొరయి పొంకపుం జనన లుచ్చి 

పాటిం గౌొలిలి దయసేయ రాదె 

ఊఊ. రా, 4815. 

ఉచ్చిపోవు 
తరము వడిం దాంకి వీంపున నుచ్చి 

పోయె ,)) భార, ఫీష్మ, 8. ఆ. 

చూ, ఉచచ్చిపాలు, 

ఉచ్చుచ్చిరే 

కుక్క-ను పిల్చుటలో ధ్యన్యను ' 

కరణ మె వనవ స్తుంది, నేటి | 

అని వినబడుతుంది, 
“ఉొచ్చుచ్చికే శంకఠరోచ్చిన్టభోగి... 

బుస. 7. 188, 

ఉచ్చులు తెంచుకొను 

నిర్బంధములను తొల గించు' 

కొను, 

వవవెత్తుటలో అన్ని నిర్బం. 
థాలనూ నడలించుకొనె నను 
టలో అలవాకైై కడకు తెంచు: 

కొని వరు గ్ తాడు; పాణీ 

పోయాడు అనేలర్థ మా త్రద్యో 

తక మెంది, వలాగీటిచే తీగలు . 

శకెంచుకొని వరుగాత్తు, 

కళా + ఫుల మె, లని యవలికిం జని 

| “వచ్చే 

పన్నుతున్నాడు.” 

“ఆ బంగారు 

పెనం జం, గున నచ్చటిలతలు తెంచి 

కొనుచుం బాజెన్ ౨ శుక, 2. 261, 

ఇది అతివేగంగా ముందూ 

వెనుకా చూడకుండా వరు 

'వెశ్తేవట్ల ఉవయోగిస్తారు. 
“ఊచ్చులు _కేంచుకొని పరువెతాడు 9) 

బో 

ఉచ్చులు పన్ను 

మోనగంచుటకై 

వేయు, 

సంవత్సరం ఖాళీ కాబోయే 

ఉద్యోగానికి చేటినుంచే వాడు ఉచ్చులు 

రేం 

చూ. ఉచ్చులు “వేయు, 

ఎత్తులు 

; ఉచ్చులు వేయు 

ఎవరినో పట్టుకొ నుట కూ, 

బోలా కొట్టంచుటకూ 

మాయలు పన్ను. 

“ఆ ఆనీ నంతా కబళించా లని వాడు 

ఉచ్చులు చేసున్నాడు. వా, 

పిచ్చుకను దొరికించు 

కోవా లని వాడు ఉచ్చులు వేస్తు 

Ch 

చూ, ఉచచ్చులుపన్ను, 

ఉచ్చిష్టపు లేమ 

ఒక తెట్టు, 

ఉచ్చిష్టం సీం అనే అర్ధంలో, 

ఇలా "యేర్పడిన వలుకటుడులు 

ఉచ్చిష్టపు (బత తుకు లాంటివి 

మరికొన్ని ఉన్నవ్, 

న్నాడు? 

| “జేతితడార దుచ్చిష్టవు లేమ.) 
గె హారి, ద్వి, 890, 
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ఉజ్జగొను 

“సరకు ఇయు, 

ఇ దెవుడు డు 0 గా న దు, : 7 

4 జ ' ఉటి కెక్కు. 
సయడు అన్నట్లు వ్యతిశేకా © 

ర్భంలోనే నినవ స్తుంది, 

“లజ్ఞాఖిమానంబు లుజ్బనొనండు. 39 

రుక్మాం, 5.146. 

ఉజ్జన సేయు 

విడిచిపెట్టు. 

(వేలాడుతున్నావు, కానీ వాడురాగానే 

నీతోక కోసేసాడు జాగర్త!” వా. 

చూ ఊటి గటుకొని ఊోంగు, 
ఇ 6 

మూలబడు, వనిఅ య్యా ర 

వ స్తువులను ఆట్టివై ఉంచి 

వేస్తారు, అందువై వచ్చిన 

పలుకుబడి, 

' “ఉట్టి కెక్కు నీసిగ్గులు నోబావ.? 

“సంధ్యా భివం దన శ్రద్ధ యుజన సేయం? 

థు 4.81. 

ఉజ్జాయింపుగా 

డాదాపుగా,. రమారమిగా, 

కల యిల్లు కట్ట డానికి శెిండుచే లవు 

తుం దని, ఉజ్ఞాయి౦ పు గా చెబు 

తున్నాను.” 

ఉట్టాడు 

ఆట్హ టూాగు; ఉత్పుకు డగు, 

“వారీ ట్రోడింప నుట్టాడుచున్ .) 
పాండు 1.189. 

చూ డాజ్జిట్లూగు, 

ఉట కట్టుకొని (చేలు 
రు ర 

తా నేవో చేయబో నున్నట్లు 

బె, 

ఉజ్హట్లూగు; ఎమపూూడెవముడా: 

అని ఉత్పుకు డగు, 

“కులధర్మం జెడలించి (శ్రీ గురునకం 

గ 0బు పుట్టించి మ్కి(తుల సా(భాొ(త్ర 

చాస'దేశముల నీతోయబుట్టులం 

సశ లకక (చేలెద వుటి గటికొని 

వాని. 

దుస్సాధ్యంబు సుమ్మా స్మరొజ్వలనజ్యా 

లిక సోంక నీక నిలుపకొ జ్ఞానామృత 

'సం౦ందమున్ * పాండి. 5.221... 
“స్ వేదో పాడిచేసా నని ఉటిగటుకొని 

ఆనీ టరు 

తాళ్ల, సం, 8.172. 

మూ, ఉ సెక్కు, 

ఉటి గటు 
6 0) 

అవహాన్యము చేయు, 

తౌటాకులు కట్టు వంటిది, 

ఉట్టి కట్టుకొని ఊరశేగుతు 

న్నాడు; వాళి ఉట్టి కట్టి ఊగే 

గిసాము అని వాడుక ఉన్నది. 

ఈ వలుకుబడి వాడుకలో చే 

డున్నట్టు "లేదు, 
రై 

== సరకు గొనండు... టక్కరి బలు 

మోపు మోచు నయారితనం బది యూట్లి 

గట్టినక్-. 99 ఉత్త. హరి, శ, 

ఉట్టి గట్టుక (వేలు 

“ఊటి నట్టుక వేలుచున్నాండుల 59 

అణా హారి. రి. ద్వితీ, పం క 1758. 

. ఉట్టిగట్టుకొని తాగ 

ఉట్టి గట్దుకొన ఊగు 

ఏదో అత్యాశతో ఉవ్విళ్లారు, 

“గట గాం జూవుకుం గడు తెంపు. బేని, 

యుటై గట్టుక నూయగ-చునాః మండు చేవ! 139 

రంగనా* యుద, 857. "పే 
థి 

చూ. ఉటి గటుకొని ఊనేస, 
వ్ ర్స 

cs 



ఉటి__ఉటి 
లు ల్ 

201 ఆటి.___.ఆటి 
లు లు 

ఉటి గటుకొని ఊరేగు 
(wn) ఈతి 

ఎందుకోనమా ఉబలాట. 

వడుతూ ఎవ డెవ్వుడా అని 

ఉండు, వాడుమా।త్రం అను 

భవించే చేమున్నది అన్న 
అర్థంలోనూ ఉపయోగించడం ' 

కలదు, 

“వా డేదో తానే పంచాయితీ బోరు 

'పెనీ డెంటు కాగల నని ఊట్రినట్టుకొని 

టోనేగుతు న్నాడు. కాస్ డిపాజిట్టు 

కూడా దక్కే_ట్టు లేదు.” 

“వా డేమి 

బో తాడాి ?) 

Ch 

బె 

. ఉట్టి గట్టుక (చేలు. 

ఉట్టి గట్టుకొని ఆని (వేలు 

“జీనినోన మా కాచుకొని. 

ఉవ్వెళ్లారు. 
య 

“నిశ్సలతన్ (వేలెద వుట్రిగట్టుకొనిఎ) 

పాండు. 5.211, 

ఉట్టిగట్టుకొని ఉఊచేగ | 

ఎప్పుడో తనక గుజ్డపు పందాలలో . 

తప్పక బహుమతి వస్తుంది అని వాడు 

ఊట్రిగనట్టుకొని _వేలాడుతున్నాడు. చనా, 

చూ. ఉట్టిగట్లుకొని ఊ చేసు. 

ఉట్టిచీల 

రెండు వక్క-లా తల ఆన్న 

చీల, ధ్ర ర, 

ఉటిచేరు తెగు 
6౨ దరూ 

అధఃవతనము చెందు, | 

“క ట్రి వేర న్నియుం చెగె నుదిలపడుచు6, ' 
శా సన్ 

డొంటి దర్చంపుటుయ్యెల. 

లవొ, వ్య'ననపర వయి నీక నీవ యింక, 

నాకు, భార్య వగుదువొ ప్రి ంచుపనియు : 

లేదు.” రామక థా, యుద్ధ" వూ వూ, 829. 

దో | 

ట్లపడు 

వాంగిపారలు విన్సష్న 
ల 

రూపంలో కానవచ్చు. 

ఇలాంటి కొన్ని అ శె లలో 

వాడుకలో ఉన్నది. 

“వాని ముఖంలో (బ్రహ్మ 

వ ర్చ స్సు ఆట్టివడుతూ ఉం 

“' అకావ్యంలో రసం 

ఆట్తి పడుతూ ఉంటుంది, “విడి 

మొహం వాళ నాన్న ఉటి 
య లు 

వడకు ఉంది” ఇత్యాదు 
ఉట 

లూహ్యములు ॥ 

టుంది” 

6 బహ్మ తేజం బుట్టి పడుసెమ్ముగము 

రీవి, రాశాశశా ౦కగెరవము. బెల్పి 

“సెదాడ. శకం. 2538, 

“ఆ చాలురం గృప్యు టి ప డం 

జాచి.) కళా. 6.159. 

ఉట్టిపాటుగా 

| “ఉదట్టిపాటుగా (ప్రయాణం కావలనీ 

వచ్చింది.” వా 

ఉట్టివాటున 

“ఉట్టిపాటున బయలుదేరాను? వా, 

ఉట్టిపె చెరలాటము 

“నిష నిప్పుతో చెలగాటము వంటిది, 
ఉట్టిమోాద నిలిచి ఏమా[తం 

కదిలినా కింద పడతారు, 

తాళ్ల. సం, 11, ఏ ఛా. ఫ్, 

కట్ట యుట్ట పడు 

గి చెగిరివడు, 



G ట్రా (ట్ర 2092 ఉట-_ఈడా 

“ఉదక విందు కలాప ము టియు టి 
ని | 

కాక్, 4.69. | 

ఉట్టిలో పెట్టినగుమ్మడికాయవ 
కదలక మెదలక, దిట్టంగా, 

“అమ్మగువ కనుంగొనియెన్, ముమ్మర 
ము బు నామములు మే చెల్లం, 

గ్రమ్మికొన నుటిం బెట్టిన, గుమ్మడికాయ 
యునుబో లె. గసార్చున్నతటిన్. 0) 

వజ. 2.56, 

పడంగ.ి 

ఉట్టి వడు 

అకస్మాత్తుగా వచ్చు, 

“వారి ఉటివడి కావకన్న నొచ్చెము 
wn) 

చేహీకి వారి.) తాళ్ల, సం. 9.80, 

ఉ(టవడియము 

చిట్టి వడియము, 

ఈ వడియాలతో కూర 

చేయడం కూడా కలదు, 

“పడి (మింగెడువానికి లో నడరెడువే 

ల్పు[టవడియ నగు.” 
అచ్చ. "రావా, సుం. 15ర్, 

అన్నమూ; మసాలా దిను 

సులూ కలిపిన ఒక విధ మెన 

పలావు అని (బాను, 

దశ్నీణాదిన మసాలా దినుసు 

లన్ని వెల్లు , లవంగాలు, 

గ సాలు ఇత్యాదులు కలీకి 

దంచి ఉండలు చేసి ఆరబెడ 

తారు, వానినే తుంచి తాలిం 

పులలో, తిరగబోతలలో 

వాడతారు, అవే ఉ[టవడి 

యాలు, | 5 | 

| భమ? 

అల్లాడి పోతున్నారు.) 

ఉటవడియముగా 

ఆన్న వళంగానే, వెంటనే, 

కక్ష్షిలా ఊ| టవడియంగా రమ్మంశే ద 

“నలా రాగలనుఖిి వాం 

వాడు ఊఉ టవడియంగా వచ్చాడు. 

వొ, 

అతి చులాగ్గా, అనారయంగా, 

“వాని సొమ్ము ఉటవడియంగా నోట్లో 

“వేసు సుకొన్నాడు, 93 

ఉ క్రైక్కు 

మూల బడు, 

నిత్యం ఉవయోగించని వానిని 

ఉట వె వెటివపేయడం అల 
లురా_ా లు 

వాటు, అం దువె వచ్చిన 

పలుకుబడి, 

“ము న్నహింసా పరమో ధర్మ యిని 

పల్కు, చదువు లుక్లుక్కె_నా సార్వ 

నలచ, 8.67. 

చూ, ఊటి కక్కు. 

ఉడక వేసే దిక్కు లేదు 
ఆడదిక్కు లేదు, 

“వాళ్ళ తల్లిపోయినప్పటినుంచీ 

వాళ్ళింట్లో 'ఊడశేసేదిష్క లేక మహా 

వౌ 

నాన 

ఉడకాడించు 

మో మెట్టు, కలత మెట్టు, 

చిత్తూరు “ పాంతంలో వచు 

రంగా ఉన్నది, 

“ఆ పిల లంతా నన్ను ఊరికే ఉడశా 

డిసున్నారు.”? వొ, 

చూ ఉడాడించు, 

ఉడాములమీద వెళ్లు 

అంచెలమోద పోవు, 



ఉడి__ఉడీ 

ఉడికించు 

ఎ త్తిపొడుపులతో నొప్పి కలి 

గించు; అవహాసించు, 

“వాళ చావ నిమిషనిమిహెనికీ దాన్ని 
గగ 

ఊడికినూ సంతోషీసు న్నాడు. 3) వె, 

చూ. ఊడికిలించు. 

ఉడికిన మెతుకు తిని ఉలికిపడు 

కలిగింది తిని హాయిగా ఉండక 

అనవసరంగా బాధపడు, 

వాడి కన్ని ఉన్నా యెప్పుడూ ఏడుపే. 

ఉడికిన మెతుకు తిని ఉఊలికపడుతూ 

ఉంటాడు వా. 

ఉడికిలించు 
చూ. ఊడికించు, 

ఉడిగిపోవు 

కాల మై పోయి చెట్టుచేమలు 

కాయలు కాయడం మాసి 

చేయు; శ క్ష లుడుగు, 

కర్తా డ్రిగి పోయిన మా క్షనుం బో ల 

బండ్లు డుల్లి. లక కవి. 4.118. 

“న నింకేం చేయగలను * అన్నీ ఉాడిగి 

పోయినవి” 

ఉడిగి మడుగు 

కాలం కౌదని తగి ఉండు, 

అణగి మణణగు, 

“అనిన ధౌమ్యు. డిట్టు లనియె సీవత్సర, 

-మొుకండు చెట్టు లయిన నుడిగి మడీగి, 

సంకటముల కోర్చి... 

క, విరా. 1.142. 

వౌ, 

“ఉపవసీంతుము గాక నేం డుడిగి 

మడిగిల” కాకీ. 7.158. 

ఉడిపోవు 

తగ్గిపోవు, 

208 ఉడీ _ఉదడు 

“వ్యాధు లుడివోయె నపమృత్యు వద 

టణం గె? రుక్మాం. 1.186. 

““ఆసనాదులకు సమర్థ మేన (పాయ 

ముడి పోవుటవ వెతపడుచు నుంటి...” 

కళా, 4.149. 

““ఉడు కన్నిటిలోన నుండుటయు లేదు 

నీ వుడిపోయి యం దుండ కుండుటయు 

లేదు.” తాళ్ల, సం. 5,178. 

ఉడివుచ్చు 

పాడు చేయు, 

“మునుపటి పతి్యవతలు...మొన ముడి 
వుచ్చుకొని రెట.? వాంస, 1.127. 

ఉడి వోనిపంట 

ణా శ్వత మైనది; ఉడిగిపోని 

దనుట, 

“ఫీరని చూహాల తేందేపలుు ఊ-రేటి 

చలమలు ఉడివోని పంటలు.) 

తాళ్ళ, స౦. 11.1] 1. 

' ఉడివోవు 
ఉడిగి పోవు. 

సంపద యుడివోయి.ి? 

వర. రా. అయో, పు. 4ఉ55,పం కి. 4 

““ఫరిమళం బుడివోనివిరులు ముడిచి.) 

పాండు, 2.108. 

చూ. ఉడిగిపోవు; ఉడిపోవు, 

ఉడుకారు 

చలారు, చల బడు. 
C౧? లా 

“ఉదుకారెడినవంత "నెంతయున్ ఎ 

డేవి, 2.220. 

“ఆ రాముని శ్రీపొదయుగము నూరట 

గాం జూచి యుడుకారువా6డ...”) 

వర. రా, అయో. పు. 5రీళి]. పం కి. తి, 

“ఈ దుస్స సేనుతను వింతలింతలు తుని 



య లై. oe యలు | ఉడుకు మోతుతనం 
పాలం బొనుపడునట్టి చిచ్చె యిదిడి ఏ) ల 

ఎదెనా న లాట కనా 

ఉడుకు కొను నె చ్చుకొనుట, 

ఒకరు ఎ త్తిపొడిచి అవహాసిం ఆంత ఉడుకమోతుతన మె'తే ఎట్లాగో 
| బరా. 00 “వా, 

వగా చాధవదు రూ, ఉడుక బోతుతనం , 
“ఆంత ఉడుపకొంటున్నా చరా : 

ఏదో తనూషా కంకే. వ ఉడుగోత 
ఉడుకు ఘటము కాపు ఆడిగిన తరువాత మిగి 

ఘటికుడు, ఊగుడు, లీనవాటిని కోఢేకోత, 
రదమ, 21 వ, | “ఎప్పుడో ఈటుపోయిన చేలో ఇంకా 

+ . (6 
చూ. ఉడుకవీండము. | “గోల్ ఏమిటి ఖై వా, 

చూ, ఉడుగోతపీంచె. 

బడుకుపట్టు డుగోతపిందె వ డెక్కు_. డ్ 0౦ 

“బడ చాన్నిం బయోధి యుడుకుప క్పై 
ననంగక ఎ) భాస్క్ల. యుద, 965, 
“అన్నం ఉడుకు పట్రింది. 9) వా, 
“ఉఊడుకుప టన తర్వాత గానీ పులుసులో 
ఉప్పూ పులుసూ "వేయరాదు, 

ఉడుకుపాలు 

యౌవనము, ఉ|చేకము. 
“ర్తూడుకు పాలు చిందు నో వెట్టి 

కూంతురా.)) ర దమ, ఫు . శిర 
“వాడు మంచివాడే కానీ శా స స్త ఉడు 

వౌ, 

కుపా “లెక్కు_వ, 1 వా, 

ఉడుకుపిండము 

అత్యుగు డనుట, 
వాడా ఉడుకుపీండం. ఒక్క 

మాటన్నా ఓర్పు కోడు.” వా, 

ఉడుకు పోతు 

ఏమన్నా ఉడుకుళకొనున ట్ర్. 

“వాడు వట్టి ఉడువబోతు, తమాషా 
కన్నా వీడ్చ్ చస్తాడు, 93 వొ 

చూ. ఉడుపవఘటము, 

కాపు ఉడిగినతరువాత చెద 

రుగా పుళ్లై నిస్సార మైన 
అ 
వీందె, 

చూ. ఉడుగోత, 

ఉడుత కు ఉడతాభ క్రి క్రి అన్నట్లు 

ఏవో చేత నయినంత, 

“ఉడతక ఉడతాభ క్రి అన్నట్లు ఏదో 
తృణమో పణమో ననూ ఇస్తాను, 9) వా, 

చూ, ఉడుతభ క్రిగా, 

ఉడుతభ ర్స్గా 

చేత నయినంత, 

అతితక్కు_ వె నానే (పేమతో 

చేస్తున్నా ననే అరంతో ఉప 

యోగిసారు, 

సేతునిర్మాణంలో (శ్రీరాము 

నికి ఉడుత సాయవడిన కథో 

సు|వసిద్దం. దానిని జటి 
యు లు 

వచ్చినవలుకుబడి, 



Gs 

లే 

వాడుకలో ఉడతాభక్తిగా,” 

(“ననూ ఏదో ఉడతాభ కి కిగా నా చేత 

నె నసాయం చేస్తాను? వా. 

హా ఊడ తాభ కి గొ 

ఉడుదేనె లగు 

మధుహీనము లగు; తేనె 

లుడుగు , 

“కడివోవ నళు లానలగా కేక లెడలి, 

యుడు బటేనె లెన 

ములు,’ 

నా తా దా న న న న 

లె పర్యుషితే పుష్ప 

పండితా. పురా, 69, పు 

ఉడుపకుక్కా | 

వేటకుక్క. 5 
“ఉడుపకక్కు_లు కుండేళ్ళ నుందరువుల 

ఉడ్డరడ్డ 

గ చ్చ కా యలాట అయి 

నది, లవతమణయా ఉఆడ్డలు 

గచ్చకాయ లయినపి, ఆ చెట్టు 

వద్దలినిబ్ట వచ్చినచే ఉడ్డ = 

నోలుగు 'అన్న అర్థము, -ఈ 

'ఆడ్డతి తిత్తుల' రం అడ్షతిత్తు లని 

ముదిత వతులలో" బ్ర ఇచ్చి న 

పాఠం నది కాదు, 

“మెత్తం నూటీనచుటుం, గ తిర మధు 

కటభోరు కంఠము లలనా డొ లిన 

హా త్రిన చెన్నుం, దిత్తుల (కీయ దొడల 

నుడ్డలీత్తులువేలన్. ?) పాండు. 2.లిరి, 

చా ఉడ్లపొడలు. 

నుడుముల (గ్రహింప మను. 4.51. డవ 

డుబోతు & డ్రపల్లంచి 

ల ఆడపిల్లల ఆట, 

విర కుడు. దపొ 

ఉడుముపట్టు | “గచ్చకాయ తిత్తులు, 

ల కరుగు నుడ్డపాడలున్ 09 

గట్టవట్టు. 
పాండు. 5.56. 

ఉడుము నేల కరుచుకున్న చూ. ఉడతితులు. 
క య 

దంెకు గొలునులువేసి లాగినా ' క్రడ్రబుగడలు 
G 

రాదు, అందువై యేర్చడినది. | 

“వాడిది ఉఊడుముప టు చచ్చినా వద, 
వి ] 

లడు.”) వా. | 

చూ. భల్లూక పుపట్టు, | 

ఉడ్లతి త్తు తులు 

మూడు గ చ్చ కా యలను 

పాయిగుండ్ల వ లె వెట్టి, 

మాద ఒక గచ్చకాయ వెట్టి 

వానిని మరొక గచ్చకాయతో | 

కొటడం ఇచే. 
ల్ 

| 

| 

వాని. 
| 

| 

| 

అలవాటు, 

చెవి వై వేపు రం (ధం వేసి 

పెట్టుకొనే ఆభరణం, 

నడువు ఒక గొట్టం: 

[కిందా నాలుగు పూజలను 

ననమూనంగా ఉంచి దానివైన 

ఒక పూజను ఉంచి అతికి 

చేస్తారు. ఈ పూజల సంఖ్యను 

చెంచుకొని పోవడం 

కూడా కద్దు, అడుగున ఎక్కువ 

సంఖ్యా, (క్రమంగా తగ్గుతూ 

జనా 
రా 

అలా 
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వచ్చి ఆఖరున ఒకేపూజ “ఉఊదవాస క్రేళంబున నుడ్డుకుడిచి "వెలు 

తయారవుతుంది. వీటిని నేటికీ | 
రాయలపీమ వల్లెవట్టులలో 

కొందు ధరిస్తారు, బుగడ. 

లనే అంటారు, వావిళ్లలో. 

చంవనరులు, నాలుగుపేటలు 

గల హారవికేవషం అనడం సరి 

కాదు, 

ఉడ్డలవ లె పూజలను ఉంచి 

అక్కుటతో ఉ డ్లబుగడ 

లై నవి, 

శడఉదడబుగడలు కట'ససరులుఎ) 
ర se 

హూం'స, 

ఉడ్డాడించు 

తోభవెటు, కలతవెటు, 
౬ లు 

“వాపోచుకా తుధం 
సుతు లవ్వా ! బువ్వ బువ్వంచు ని 

లా పక జీర్ణపటాప కర ముల 

పంగా జూచి 

మల భూ. వె, 21, 

గుంది చాల 

నుఢా 

మాం 

చిత్తూరు. పాంతంలో ఉడకా 

డించు అనేరూనంలో విే 

షంగా వినవ స్తుంది, 

“ఈ పిల్ల లంతా నన్ను ఊరికే ఉడశా 
డిస్తున్నారు.) వా, 

ఉడ్డాడు 

కలగు, కోభించు, 

చూ, ఊడాడించు. 

ఉడ్డు కుడుచు 

కళవళము చెందు, 

పాండు, 58.150. 

భూ, ఊడ్లు గుడుచు, 

' ఉడ్డుగుడుచు 

ఉక్కిరి బిక్కిరి యగు, 

“బేతాళ ములు నీళ్ళ (చేసి (తక్కు 

బాసీ, యుదు చెల్ల చెడయబానీ యాడ్డు 

గుడిచె.? దశా. 2.409. 

ఉతికి ఆరవేయు 

ఎదుటివాని లోవముల నన్ని 

టిని యేకడవు వెట్టి విడుచు; 

చితకతన్ను, 

“వాడు రానీ చెప్తా, ఉతికి ఆర 

వేసాను?) నో, 

' “నాలుగు ఊరికి ఆరవే సే గానీ వాడు 

మాట వినడు,’ 

ఉ త్రచెతుల మూరలు వేయు 

ఏమో లేకనే గొప్పలకు పోవు. 

బట్టలు లేకనే మూర వే 

యడం, యోగ్యత "లేకనే 

పాచ్చులకు వోవడంగా ఇట 

నూచన, 

“వాడు ఎప్పుడూ 6 త్త చేతులతో 

బో 

మూరలు వస్తుంటాడు, 93 వాం 

ఉ త్రపుణ్యానికి 

వృథాగా, 

కొత్త, 16. 

“ఉత్త పుణ్యానికి పదిరూపాయిలు 

పోగొట్టుకున్నాను, వాడు బోసం౦ 

వౌప్పీందీ లేదు, అది అయ్యిందీ లేదు.?? 

సౌ 
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ఉ తమరతి వా లని విధి, మూడవది ఉత్త 
Pano 

రతిభేదము, రీయార్థం వేసుకుంటారు. అది 

కమా, 9.152, ' ఉ త్తరజం బెం, 

ట్ తరకుమారపొరుషము “ఇభ కంభమణు లెడనెడం గారు 

లా చూ, ఊఉ తరపమార; పజ లు గురివెంద, జమలియు త్రరజన్ని దములు 

త్తరకుమార _ ఖో జనరు? రావి, 8.84. 
పజ లు య వాక్ _ఉ తరడొక్కరము 

“వట్టి డంచబాలు, ఎల 

భారతంలో ఈ_త్తరుడు తానే 

వశువులను మళ్లి ౦చెద నని . 

వెళ్ళి , తుదకు “కారవేే సనను ' 

చూడగానే వణకిపోయి 

వెనుకకు పారిపోవ జూణూడు | 

అనుకథవై యేర్పడిన వలుకో ' 

బడి, 

“ఈ ఉ తరకమారప్రజ్ఞల కేం చాలానే. 
చెప్పవచ్చు. ఆసలు పోలిసులు కనిపించ 

గానే పారిపోయేవాడిని, నీకు సత్యా 

హా 'మేమిటా ¢99 

ఉతర కయలు 
RE 

అపర | కియలు, 

చనిపోయిన తరువాత చే సే 

కర్మక లావం, 

“కఆతనంత చాగా బతిశాడా! కడకు 

ఊఉ తర క్రియలకు కొడుకు తిరిపె మెత 

వలని వచ్చింది,” 

G&G త్తరజందెము 
చూ, ఊఉ ల్తరజన్నిదము, 

డ్ ఉ త్తరజన్నిదము 

(బహా చారి మూడువోగుల 

తోడి ఒకముడీ గృహ కా స్థు 
అలాంటివి రెండూ వేసుకో 

బె 

కు _స్తీవట్లలో ఒకటి. 

G&G త్రరమీమాంస 

"మీమాంసాశా నం రెండు 

భాగాలు పూ ర్వ మ్ 

మాంస, ఉ_త్తరమామాంన, 

జై మినికృత మైన పూర్వమిా 

మాంస కర (్రజిజ్ఞూనకు చెంది 

నది. వ్యానక్పత ' మైనణ త్తర 
మోావమాంన (బహజిజ్ఞానకు 

జా 
చెందినది, 

| ఉ తరవయస్సు 
i PNR 

వృద్ధావ్యం, 

జ 

ఉత్తరవస్త్రం 

చూ, ఊఉ తరవాసం, 

ఉ తరవాసం 
nn 2) 

చెవంచ, అంగవస్త్రం. 

“వెలిపట్టు పుట ముతరవాసముగ 
ధరించి* 09 నెష. 8.108. 

నూ, ఊత్తేరవ స్తం 

ఉ తరాసంగము 
అలాన్ 

చూ, ఊ తరవాసం, 

ఉత్తరాషాఢ పూర్వాషాఢ అగు 
వాంతులు జేదులు అగ, 

ఎక్కువ భయము కలుగు, 



ఉ త్ర_ఈ త్ర 908 ఉ త్త. ఉద 

పూర్వం, G తీరం అన్న శబ్ద “ఆత్తరోత్తర మభివృద్ది నొందు 

సామ్య ంతో యేర్చడినట్లు కన | చుండు కాశీ. 2.52, 

బడుతుంది. అటూ ఇటూ ఉత్తరో (శ్రా 

వాడుకలో ఈ రూవం కని 
అనుట, 

“వాళ్తీ చూచేసరికి వీనికి ఉత్తరాషాఢ పీస్తూది. 
పూర్వా హఢ ఆయిందిలి వొ, చనా, ఉత్తరోత్తరా, 

ఉత్తరించు తములపాకు. ఉత్తలపడు 
కవ తహా "నిక్కె_డుకియ హా 

నోటికి ఒక ఇనువగోటిని తగి నింప 1.60. 
లించుకొని తమలపాకులను ' 

రకీ'మని క త్తిరసారు. అప్పు. 
డది యెగసి వడుతుంది, 

కరా తరించు తములపాకో నిక్కె_డు 

క్రియ ' దాయక నిటి, ౧”) ఊ వారి, 4.28, 

ఆకుతోటలో, బొటన చే లి “చిత్తం బు తలపడియెడు.) 

సిం 
ఉత్సవవి(గహాము 

అలం కారనిద్యార్థి వంటిది. 

ఊ రేగిం పుకు మూత్రం పనికి 

వచ్చేది; మూల నిరాట్టు కాదు. 
“వాడు వట్టి ఉత్సేవవిగవాం; లోపల 

ఉ త్రరీయము" సకాసార మేం లేదుట భో, 

వె వంచ, అంగ వస్త్రము, ఉదక మాడు 

చూ. ఉ త్రరవాసం, స్నానము చేయు, 

| “జక్క పా దుండి సెలయేట నుదక 
ఉత్తరువు లిచ్చు మాడిన 9 కాకి, 8.87. 

ఆజ్ఞాపించు. ' “మహారయమునం గొలన నుదక 
“తరువు లాకాసము కు త్రరువు లిచ్చు.? ' మాడం బోవన్ ౨ కా. మా, 8.208. 

యామున, విజ, 4.229, | రః మున, విజ 4.229. | జడ్రప్రానముండూకము 
ఉత్త త్తరా సిటిలోని కవ్చ, 

ముందుముందుకు, కాల: చూ. కూపసమండవొకము. 
అ _ కమేణ, _ఉదయరాగపట్టులు 

“ఇపుడు రాజీ చేసుకోవడంవల్ల డ్ త్త లా 

రోత్రరా మోక చాలా లాభాలు నృస్ర్రభదము, 
ఉన్నవి. 00 చూ, ఉ త్తరో తా, ద్వాద, 8.206, 

ఉ త్తరో త్తరాభివృద్ది ఉద రహ్ షకులు 

కసా త్త మిటు కేజీ క్ కో త్తరో క్తరాఖి. నూ చణలోనే ఉవయు క్రం, 

వృద్ధి యని .. "ఆము, 17, పండితా, (పథ. పురా. పుట, రికరి, 



ఉద____ఉది 209 ఉడాటఉదు 

“ఉదరపోవకులా పొరుగున జేరి.” 
త్యాగయ్య. 

ఉదరము మాడు 

కడుపు మాడు, శతుత్సీడ 
కలుగు, 

“బడభాగ్ని ఘనతర జ్వాలలు మండ 

నుదరంబు మాడే నన. 

కొ. మా. 4.68, 

చూ. కడుపు కాలు, 

ఉదా త్రానుదా త్త సరిత ములు 

వేదవఠనంలోని స్వ రభేద 

ములు. 

“నమ శే రు (దమ న్య వ” 

ఇక్కడ చె గీతలు ఉదాత్త 

మును, [క్రింది గీతలు అను 

దా_త్తమును తెలుపును, సరి 

తం దైన మటీంత ఆవి పలుకు 

తారు, | 
బస, 7.184. 

ఉదిరిపడు 

అదరివడు, 

ఉదిరిమల 

మేరువ వర్వతము, 

“ఉఊదిరిమలరోడ నొరయంలగ 
చెదిరిన దొర? 

రాజవాసానవిజయము, 2. 79. 

ఉదిలకొను 

అధైర్యవడు, నం[భమవడు, 

వాంవించు, 

“బెదర వ్యజాయుధు హృదయ, ముదిల 
కొన (దిదశగణము.. 3 

భార. ఆది, 2.21. 

14 

“కృష్ణు డొక్కింతవడి కోర్కి. నుదిల 

కొనియెలి హరి. పూ, 8.252. 

“వారివాహవ్య్యూవహా౦బులు కడ లవియ6ి 

జదల నుదిలకొనియె.”” వార, 6.59. 

“మదనవికృతు లంత౦తకు నుదిల 

కాన.) శయుూర, 4.7. 

దినికి దగ్గ టగా ఉండేఅర్థాలలో 

బ్రదె ప యు క్త వా తూ 

ఉంటుంది, 

ఉదిలగొను 

చూ, ఉదిలకొనుం 

ఉదుక చాలు 

తాళనము చేయగలుగు, 

వోగొట్ట జాలు, 

ఈఈ దలియది పాపముల “నెల్ల నుదుక€ 

జూలు? ము. 6.17. 

ఉదుటారు 

._ లల్లీ వడు, 
గుబ్బ చను ఉక్క వలు.. *సెఢిణీ 

రవికలో నుదుటార లగ. 

కాళింది 2.95. 

ఉదుటు సూపు 

అతిశయించు, 

బెక హూోొన్న౦ంచుపక్కెెర యుదుటు 

సూప్ దశా. 2.66. 

ఉదు టెక్కు. 

అతిశయించు. 

“దీని చూ పుదుకుక్క6౫గానె శా సీరి 

పట్టి, కిని బోర బిరుదు డె క్కెంబు 

గలిగి ఆము, 6.105. 

ఉదురుమిడుకు 

ఒక తిట్టు. అదిరి అదిరి వజే 

Pa 



ఉద్ద._రొద్ది ది థి 

“డాద్ధతులు గొంట్లు పలు-గాకు లుదురు ఉదియ చేయు 
గ) ముడునలు. 99 వార. 5.10. ఉద్యమించు. 

కరు, ర్, 8, శ 3 ఈ ఉద్దియ ఉద్యమములో 
3 అకు ఉద్దండపిండము కానవ స్తుంది, 

ఘటికుడు. 

శకడఊరు వెడలె నందు రుద్దండపిండంబు 

నాగ నారయ్య డెందు డా౭గినా౭యడొ.? 

ఈ దమ. 70 పు. 

మా. కాకు. పిండము, 

ఉద్దండుడు 

ఘుటికుడు, 

“వాడా? అబ్బా! ఉఊద్దండుడు.?? వా. 

కు వచ్చు 

"కేరకు వచ్చు. 

రాయలనిమలో  (వచురంగా . 

వినవ స్తుంది. ఈణార్ అన్న 

మాట తనుగయిన దిక్కడ, 

“ఇదేమి ఉఊద్దరక వచ్చిందా? పంచిపెట్ట 
డానికి)? వా! 

ఉద్దిగ్ ను 

జత గూడు, 

నేటికీ వీల్ల లాడుకొనేఆటలలో 

ఇద్దరిద్దరు. ఒక్క్కె-క్క ఉద్దిగా 

వరీగణేంచడ ౦ అలవా టుది. 

ఇచే కజ్దీలు, 

“ఇదు ముప్తియ లుదిగొని వీణ అందు 

శాన... ధాన. 10. . 1082. 

ఉద్ది చేయు 
జోడించు, కలుపు. 

“యుూపములు నూత్రములతోడ నుద్ది 

వేసి) శాన్సీ, 7.86 

త్త 

ఉర 

' ఈంటూాం గ 

| = _ 
ద్దారింపు 

ఉద్దతము లాడు 

గొవ్పలు వలుకు, 

' త“ఈరీతి నతడు శస్త,వి, దారితభుజు 6 
డయ్యు నుద్దతేము లాడుచు రాయగా.) 

జెమిం న్్ ౪5, 

ఉద్ద రించాడు | 

వ్యంగ్యంగా ఎవరినిగూ ర్చి 

అయినా వాడు చేసిం చేముంది 

అనేఅరంభో  ఉవయోగించే 

పలుకుబడి, 

“తా నేవే మహో పొడిచేస్తున్నట్లు తీరు 
బడీ లేక రాలే నని (వాకాడు, ఉఊద్ధరిం 

వాడు 10? వొ, 

చూ, ఠూద్దారం వేశాడు. 

ఉదరిసున్నాడు 
© ఆ 

ఉంచుకొన్నా డు, 

“వాడు దానిని ఉదరిసున్నా డట.” 
థు లాడి 

వా, 

ఉద్దారం చెశాడు 

అర్ధంలో డవ ప యోగిం మే 

పలుకుబడి, 

“ఇక్క డింత ఉ్థ్దారం చేశాడు. ఇక 

అక్క_డ ఊద్దారం “వేస్తాడు! చూన్తూనీ 
వా, 

చూ, ఉద్దరించాడు. 

తాను చేసిన ఘనకార §ం | 



ఉద్యా---ఉద్యా 911 ఉద్యా_డన్న 

“వాడు చేసిన ఊద్ధారింపు ఏ ముంది 2)? ఆచారం. ఆ తొలగించుటనే 

వౌ, ఉద్యాననం అంటారు, 
చూ. ఉఆదరించాడు, 

ఉదాంపన సేయు ధి అందువై వచి లుకుబడి, 

ద్యాబణ ౫ “వీడి సంగతి నలుగురీక తెలిసేసరికి ఆ 
వినర్థించు, ఊరినుంచి ఊద్యాసన చెప్పారు? వా, 

(వతాదులలోని ఉచదాంవన మె చూ. ఉద్వాసన ఆగు, ప్రాసి 

ముగిశాక ఆద్వ్యావనం, 

“వి పమార్ల ముద్యాపన సేతురె నిన్ను 

వంటి (బావ్మణకలజుల్ ౨” 

నిరంకు, 2.180. 

ఉదో్యోగరాఘవుడు 

కార్య వవణుడు, 

“త్రాదో్యోగ రాఘ పుం డని, పద్య ంబుల 

నూకం శేరి పంచదల6 జదువకొ, విద్యాధి 

కలకు వల్లము, చోద్య౦బుగ విడిచి 

లంజ చూడం నిచ్చున్ ౨)? 

బహులా, రీ.రిరె, ప్ర. 

ఉదాషసన అగు 

స్థాన భంశ మగు, 
“వాకు ఆ ఊళ్ళోనూ దురుసుగా (ప్రవ 

ర్లీంచా డట. అక్కడా ఉద్వాసన 

ఆయిం దని విన్నానులిి వా, 

వానికి ఆఫీసునుంచి ఉద్వాసన 

ఆయింది,”? వొ, 

చూ, ఉద్వాసన చెప్పు, 

ఉద్వాసన చెప్పు 

తొలగించు, స్థాన (భష్ట్ర 

మునరించు, 

పూజాపునస్కా-రాలలతో కల 

శాదులను. (వతిష్టించుట, ఆ 
అ 

వని తీరిన వెనుక ఉద్యానన చేసి 

వాని నటనుంచి తొలగించుట ' 

తూ, ఉద్వాసన చెప్పు. 

ఉనికిపట్టు 

స్థానము, 

“బిజయంబునకు నీత డునికీపట్లు ౨? 

డా. రా. 5.140; సుదం. 8,194. 

తూ, ఉఊన్కి పటు. 
నా 

ఉసి)_పటు గ్రారాల్టు 
నెలవు, 

పాండు. 1.198. 

చూ. ఊనికిపట్లు, 

ఉన్నట్టుండి 

పహాఠాత్తుగా, 

“వాడు ఉన్నట్లుండి ఆక్క. డికి 

వచ్చాడు. వొ, 

= న్నట్టుండి వానికి జబ్బు చేసింది 

చొ. 

ఉన్నది పుష్టి అ ఇ 
కలిమి మా(తమే బలము, 

ఈడ్తాన్నది పుష్టి మానవుల కోయదు 

భూషణ యాలజూతికిన్, దిన్నడి 

పుషి ...౨* పాండవో. 8, 

ఉన్న దున్నట్టుగా 

యథాతథముగా, 

““వచియించెద ము న్న ది 

రీతెగాంి? 

యు న్న 

“నానో, 15, 
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ఉన్నపట్టున ఊరక యుండు , ఉన్నరూపు 

తనపాజకి తాను ఈండు, కలరూపు.. ఉన్న సంగతి, 

యథారము, 
ఒకంజోలికి పోకుండా అనుట, 

యి 

ఇది రాయలసీమలో అట్లా గ 

ఉవయోనిసారు. వట్టున 
ఆవి ల 

“పాట్న గా మారుతుంది. 

“ఊన్న పట్టున నూరక యుండ వింటి 

పతపాతులటంచును బల్క్బ_6 దగునెళ్లి? 
రాజనో, 2.7]. 

“ఊన్న పాట్న 

ఊరినంగ తంతా నీ కెందుకోయ్ భి? 

భ్”, 

నున ్న ట్లుగా 

ఊరికే ఉండకుండా , 

య 
కళగ్నంక "నెన్నండు దయ బర మేళ్వరుండు, 

గన్ను చెజచునొ యని తన కున్నరూపు 

-నెజయం జెప్పిన విని”) కమా. 7.19. 
కాశీ, 4.100. 

చూ, కలభరూపు, 

ఉన్నవాడు 

నంవన్నుడు, 

| “వాడు ఆ ఊల్లో శాస్త ఉన్నవాడు? 
చొ. 

చూ కలవాడు. 

' ఉన్నవాడూ కాదు ఊడినవాడూ 

కతన యింట రాతి నెమ్మది, నునికి : 

గలిగల బిదప కున్న యునిక్న యడం 
ఇన్ 0 ఆ, హరీ. 6,5. 

మూల ఉన్న యునికిచె, 

ఉన్న యునికినె 

ఉన్నట్లుండి, హాశా తు గా, 
cn జి 

ఉన్న వశాన్నే ఆది నేడు 

కోస్తా (వాంతకాలలో; రాయల 

వ్ ఓ 1 నిములో “ఈ చు గా న్న్న న్నట్టు 

రావలసినడిగణగా కోరు 

తున్నాను అని ఇ త్తరాల్లో 
7 యా 

'వాస్తారు. తలే ౬3౩౦ అనుట, 

డన్న యునిక్ నె వడ నుత్సేహి౦ 

పం దలంచి లేనియు నిది తుది దాం 
నెట్లు నెయిద నేరదు గాన నీ వింద 

యుండి... సర్వేశుం గొలువుము బాల, 

కమా, 6.18, 

కాదు 

నిప్ప) యోజకుడు, 

వాడు చచ్చినట్లూ "కాక బతికి 

నటూ కాక ఆ న్నా ణు 
లా 

అనుట, 
“వాడు ఉన్న వాడూ కాదు ఊడిన 

వాడూ కాదు. తెచ్చి పెేే తింటాడు. 

లేకపోతే యెగా తిట్లూ దీవెనలూ, మాం 

ఉన్నార యనుమాట మాత 

కైన ఎడగలదె నీకు 
మా అ_స్తిత్యా న్ననా అడిగ 

సావకాశం ఉన్నదా? "త్ 

దనుట. కనీనం ఆవూా (త 

మైనా వలుకరించడం లే దని, 
““మమ్ము నున్నా ర యనుమాట వాత 

కను నెడగలచె నీక మాకొలు విప్రుడు 

గాక? కళా. 7.19. 

"వాడుకలో “మే మున్నా మని 

మాట మా (త మడిగేందుకు 
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| 

తీరుబడి ఉందా?” ఇత్యాదిగా పంచదశ నంస్కా రాలలో 

వమూరుతుంది, ఒకటి. 

“మేము ఉన్నా మె నా నీక జూపకం ఉపనయన మునాటి మాట 

ఉండదా? ఏమపా "ఎట్లా ఉన్నారుళి ఎ a. యాచన, ఛిత మెత్తుట, 
అని మాటవరుస క సా అడిగేందుకు | టో 

నీక తీరుబాటు కాలేదే? ఇంక నీవు ఉవనయన౧లో “భవతి 

| 
మమ్మల్ని ఏమి ఉఊద్దరిస్తావు ౪ వాా'  భితూం దేహి అని మూడు 

ఉపకార మెక్రాంచు సార్ల భితుం ఎత్తించుటవై 

ఉవకారము చేయు,  మేర్పడినవలుకుబడి, 
“మీచేత వెళ్త నాడించుకొని మీ కప | “ఎవడూ అన్నం “పెట్టక పోతే ఉప 
కారం బెక్కి_ంచి కుడు-చుటుకు వచ్చిన | శయనమునాకి వూట ఉండ సే ఉండి. 

దని, (పఖా. 4.5]. వా, 

ఉప(గామాలు ఉపరిరతి 

శివారగామూలు, | రతిపికోషములతలో భేదము, 
శబ పీ దక్షిణము తిరువల్లిక్కే_ణి .... వమా. 9.152. 
మొదలయిన కొన్ని ఉటగ్రా మాలు ఉపవడ మగు 

ఊన్న వి.) కాశీయా. తీ72. వులుకొను, 

ఉపదర్శన మాచరించు ' “ప్రువ్వారుంబోణి మదిలో, నివ్నెఅపడి 

విత్తనము చేయు ఏదైనా. చూచుచుండ నృపుం డుపవడ మె.” 

వనిని పర్యవేవీ,౦చు. శుక. 1.818, 
“| తీవురాంతకం బిలిపింపక, యుప ఉపవాసము ఇయు 
దర్శన మాచరించు టుచిత మె హారికిన్. ఒక్క-[ వొద్దు ఉండు, 

కాకీ, 7.558. | “పతి శివరా గ్రీకీ అతను ఉపవాసం 
ఉపదేశము చేయు చేస్తాడు. వా. 

మంత్రమును ఉవచేశించు, , ఉవొదాన మెత్తు 

పాతము చెప్పూ, బచ్చ మెత్తు, 

“స్వాములవారు అతనికి బాలాత్రిపుర ఈత ల్రమో౧6ద మం, తాక్నతము లుంచి కల 

సుందరీ మంత్రం ఉపచేశం చేశా శాంఫు,టి ట్ండ్ల నుపొచాన మెత్తి 

రట!) చౌ! యె త్రి? హంస. 2.152, 

“నీ వేం ఉపదేశం చేసి పంపావో? ; జ్రచ్చేక్ష చేయు 
కాస ఈమ నీ అలుడు పొదుపుగా శ 
న ధ్య నీ అల్ల క ఉదాసీనముగా చూచు, 

ంటు న్నాడు) వొ, రజీ క క 
. “ఈ సుకమారజేహుం డిపు డీవని ఒప 

ఉపనయనము నుండ నుపీఠ చేసీనం, దోసము 

వడుగు, - వచ్చు... కుక. 1.282, 



ఉవ్ప__ ఉప్ప 214 ఉప్ప-_ఉప్స 

“ఇప్పుడు పిల్లవా డని ఉపేక్న చే శే,  ఉవ్వువట్లీలు, ఉవ్పరవశ్సైలు 
తర్వాత తర్వాత విచారించవలసి ఇవే, లు 
వసుందడి,”” వౌ, 
ne 

ఉస్పకు చప్పకుగా చూచు 

అలత్యుముగా చూచు, సర్వ 

సామాన్యంగా చూచు, 

“2కతెవలె నాడి యాడిం, చుకొనుట 

"నీ యిరుగు పారుగు చూ వెనొ కో 

య్కుప్పకుం జప్పక6-గ౫ నను జూచుక 

నడువ6గవ లి.” నిరంకు, 2.59, 

చూ, ఉప్ప-చప్పగా ఉండు. 

ఉప్పచప్పగా ఉండు 
అంత రచిగా లేక సర్వసాధా 

రణంగా ఆండు, 

విది వాడుకలో ఉవ్పచప్పగా, 

ఆప్సన చప్పగా అని మారింది, 

భావ చా య కూ డా 

మారింది, 

“ఏదో చాలాసేపు పాడాడు 

కాని ఉవ్పచవ్చగా ఉంది.” 
అంకు అంత (వత్యేకత "లే 

దని భావం, 

ఓ(సీదే ఊప్ప చప్పగా 4 అది నాటకం. 

వౌ, 

ఉప్పని చప్పుని 

రుచి లేని ఉవృ్చ చవ్వగా 

“ఊరును బేరు లేని యొక యుప్పని 
చప్పనికావ్య మల్లు”) బుద . 1,12 

చూ, ఉప్పచప్పకగా ఉండు. 

ఉప్పనప'టై లాడు, ఆడించు 

ఒకరక మెనఆట ఆడు, 
చా 

“పడంతి! నీచూపు లుప్పనప పళ్టు లాడించి 

చెలులవ క్ష్రముల. బూజించు6 గాక? 

ఊఉ. వారి, ర్. 141. 

ఉప్పర గుళ్లు 

ఒక చాల క్రీడ, 

పండితా, ద్వితీ. మహి. పుట. 179. 

ఉప్పరప లైలు 
6 

లు 
ఉప్పరము దాటు 

ఆకాశ మంటు; వ్యాపించు, 

“అంటిన గందునో యను మేనినును€ం 

యిరు7లంకలకు నుప్పరము 

విక, 5.101, 

గాంలి, 

చాటు? 

ఉప్పర మెగయు 

ముమ్మర మగు 

ముట్టు, 

“ఆప్పలుకల కలుకలు మది నుప్పర 

మెగయంగటి) ఉ, హరి. 5.220. 

చూ, ఉప్పరము దాటు, 

ఉప్పర వట్టములు 

వైన వసే మేలుకట్లు, ఇాంది 

వీలు, 

అలంకారార్గం వ వ ట్ల ణాలలో 

'జేవాద్యుత్సవాలలో అక్క 

డక్కడా చ తుర (న 0౦7౫ా 

_న్తంభాలు నాటి, వాటిపైన 

వాందిసీలు కట్టి అలంకరి 

సారు, 
నగ రము నలంకరించుటకు 

దారి[వ ర్క నెత్తుగా కట్టు 

మిన్ను 
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ధ్వజాదిక మని వావిళ్ళనిఘం ఉప్పిండి 

టువు, ఉవ్బుపిండి. 

పండితా. ద్వితీ. మహి, పుట. 179. తమిళంలో ఉవ్వుమూనవు, 
wr: | 

ఉస్పరవిది . ఉప్పిండి ఉపవాస ముండు 
ఆకాశమూరము, 

ఆవావిండి మూ,తమే తిని ఉవ 
“తే రుష్పరవీదిం దోలుకొని?) bh C కని 

భార. భీష్మ. 2.90... | వాన ముండు, 
'శల్చయృమె నుప్పిండి యుపవా'స « స్ప మె ఏ ప స 

ఉప్పరా లెగయు | ముండన్కీ మగనాలి సరిపోల్పం దగదు 
మోది వెగయు; మిన్నుముట్టు; విధవ.” శారీ, 2.88. 

అతిశయించు, తకం కి 

“ఫెప్పి డినిటూరుపుల6 గోమలి హారము ఉబ్బు 
బో ఉవవానము, 

లెజ, ఉప్పరా లెగ యః జాచ్చె 

నోయమ్మా!? తాళ్ళ, సం, 12.827, ఉప్పిండి ఉవవానములో ఇది 

ఉప్పరిపెనమున నిరువఠె మాత్రమె మిగిలి ఉవవాసం 

కుతకుత లాడు. అనే అరం తెలుపునదిగా 
థి 

చెనంమోద నీద వేడెక్కి. కళ మారిన పలుకుబడి, 
a అ తు “పలుతెజంగుల నుప్పిడుల్ 'సలుప 

వళ ఉడికి పోతుంది, వలదు,’ ఆచ్చ. అయో, ర్4, 
“వనరాసు లేడు నుప్పర్సి పెనమున ,, ఇ) 
నీరమును బోలెం జెల్లున నుడి కెన్ ' ఉప్పిడిపథ్యం 

(రన్)... కమా. 6.155. * ఉవ్వులేసి పథ్యం. 

ఉప్పరినాహిత్యము కొన్ని రోగాలకు, కొన్ని 

గొల్ల నిసాహిత్య విద్య నంటిది, : మందులకు ఉవ్చు పులుసు తిన 

ఆకాలంలో ఉవ్బరి వాళ్ల క్రేం కరాడ దని వైద్యులు వథ్యం 

చదువా స్తుంది అనుకునేభావం ' వెడతారు. 

య ఏర్పడింది, ఆయు ్వేదం ద్యారా వచ్చిన 

ఉప్పవడ మగు వలుకుబడి, 

వులుకోొను, చూ చప్పిడిపథ్యం, 

““పవడించి యంతను, ప్పవడ మగుచు.)? é ప్పు ఉం కీ డో ద్ గాయ 

పరమ, 8.56, - ఉండదు 

కళ యాయ 

Wo) వయ్యా శాం సశ | బొత్తిగా లేనినంసారం 
చూ, ఉపవడ మగు, అనుట, 



ఉవ్లూ---ఉవ్వు 

వా ల్లింట్లో ఏముంది* ఉప్పు ఉంటే. 

ఊర గాయ ఉండదు, ఊరగాయ 

ఆంతే ఉప్పు ఉండదు.” నా. 

ఉప్పుకు పతికి కాక పోవు 

దేనికీ వనికి రాక పోవు, 

“వను చేనీం దంతా ఉప్పుళూ పతికీ 

శాక పోయింది.” బొ 

“వాడు ఉప్పుకూ పశతికీ కాకుం జా 

పోయినాడులి 

ఉప్పుకు వస్తుందా ఊరగాయకు 

వసు౦దా 
అవుట 

దీనికీ వనికి రా దనుట, 
“ఈ లేనిపోని మాటలతో లాభ మే 

ముందికి ఊప్టు కౌస్తు ందా%ి ఊరగాయ 

వా. 

బె 

శ్రిెసుందా? 

ఉప్పు గండలు 

కవులతో ఊర వేసిన మూంనం 

ముక్కలు, 

ఈడ్తాప్పుయండ లెండం బెట్రినవిధమున్ : 99 

కమా. 11.175. 

ఉప్పుగండలు చేయు 

ముక్కలు ముక్కలుగా 

నణుకు, 

కొవ్వులో ఉఊర వేయుట శె 
తీ అ గ 

తెనగివంప చిన్నగా ఆఅనుట 4 

దుప్పులం బడ నేసి యుష్పుల దలు 

జేసీ చప్పరించుచు నుండు జవులు 
మబణజు-చి,? వాలీ, 2.129. 

ఉప్పుగల్లు వోలె 
గా 

ఏకాకిగా; ఉవ్వరాయి వలె; 

"లేక లేక ఒకడుగా, 

కళస్ళుతుల “నేడ్వురను (మింగితివి త్రోోవ్లో 
అటి ' 

$16 ఉప ..ఈవ్మూ 

 నిల్చెల గడపట నొకం డుప్పుగల్లా 
వోలు) జెమి, 4.78. 

“న్యా కుప్పుగలువోలెం గలిగిన, యిప్పా 
పని దీని కేడ యిచ్చితి మెసవన్ ౨? 

వేం, పంచ, 5.25. 

రూ, ఉప్పుగలువోలె- 

ఉప్పుగాయ 

డార గాయ. 

“మోంగడల్ “పెరుగు లుహ్వు 0 

గాయలున్ ?? ఆని, 1.105. 

కన్న డం-ఉప్పుగాయ, ఉప్పిన 

గాయ, 

తమిళం-ఉప్పిక్యాయ్ . 

ఉప్పుగుండాలు 

కిలల ఆట, 
Nn 

ఉప్పు చిదిమి యినుమడి యగు 

పడిపోయి అధిక మగు, 

కొంత నవ మెనటు కని 
ర ౦ ౧౧ 

వీంచినా, చానివ ల మటణింతే 

లాభము కలుగువట్ల ఉపయో 

గించే వలుకుబడి, 

“(కాహ్మణ్యంబె కాక భాగవత శ్రీయ 

నుం గలిగి యుప్పు చింది యినువుడి యగు 

చందంబునం...'? ఆము. 7.244 

చూ, ఉప్పాలికి ఇమ్మడీ అయినట్లు + 

ఉప్పుచేవ 

ఉవ్వులో ఊర పే నన వచు, 

వహాంస 1. 4.187. 

ఉప్పుటుండలు 

ఆవిరితో చేసిన .పిండీవంట. 
శ్రీ, రం. మా, 6,110. 



ఉవ్వు.--ఉప్వు 

ఉప్పుడుబియ్యము 

వడ్డను ఉడకబెట్టి ఆరబోసి 
దంచినటయ్యము. 

“ఉఊప్పుడుబియ్యం అన్నం త్వరగా జీర్ణ 
మవుతుంది.’ 

ఉప్పు తిని ముప్పు తలచు 

తిన్నయింటివానాలు లెక్తి ంచు, 

“ఆలాంటివాణ్ణి మనం చేరదీ స్టే యేం 

లాభం ఉప్పు తెని ముష్పు తలచే 
రక౦లి) 

ఉప్పు తిను 
సొత్తు తిను, పోపి.ంవబడు, 

ఉవ్వు భోజనంలో [వధాన 

మైనది కనుక అది భోజనానిే 
(వత్యామ్నాయ మై 'వెంనది, 

“త్రొంటిజని వాని యు ప్పటు, తింటిం 
జాము యింత పాటుం౭ చెచ్చుకొనుట కె. 59 

శుక. 8.411. 

“వాని ఉప్వు తిన్నాము. కష్టసుఖాల్లో 

వానితోనే ఉండడం న్యాయం.) వా, 

ఉప్పుతో తొమ్మిది 

అన్ని పదార్థాలూ, 
“ఉప్పులో దొమ్మిదియును "ఐటి టి కృపణ 

రక్షణము గాని 
దుడు, 99 రామొ, |. 107. 

“ఉప్పుతో తొమ్మిదీ వాళి ంటికి ఆ తవా 

రింటినుండి రావలసించే, 33 

బో 

CR 

“వా, 

ఉప్పుపట్లీలు 
6 

చూ, ఉప్ప నప లాడు, 

ఉప్పు పటు 
పభ 

ఉవృదనము అంతటా 
వ్యాపించు, 

వి.౦చు నీ గుణ సము. 

917 

| 

శా 
| 

ఉవ్వు---ఉమ్రా 

“ముక్కంలవ డే బ్బ పట్ట లేడే ఇం 

పు ఉంచితే © పోయేది, 00 కాం 

పు ప ప త్తిరి లేని 

ఎందుకూ వనికి రాని, ఏమి 
లేని, 

“ఉప్పు ప తీరి లేని యప్పుూ డవ్యారి శి 

ప్యోపశిష్యులపో ల్కె నుందవలయు లి 

గీర. 80. 

ఉప్పు, పతి 

అడ్డూ ఆగ్, జం, 

“ఆనోటికి ఉప్పూ ప్రీ లేదు? వా. 
ఉప్పు పెజీక 

ఉవ్వనంచి, 
6ళష్టశ క్రుమో 6ద నడ్డ ంబువడి యుష్పు, 

పెజికవేోలె వెజచీ శె జముండుం! 

కమా, 2,+8. 

ఉప్పున వాత వేయు 

వివేంచు, 

పూ ర్వ ౦ వేసే శితమలలో 

ఉవూలో ఊర వేయడం 

కూడా ఒకటి, అందు వె 
యాం 

వచ్చిన వలుకుబడి, 

“చతాంగని, తుదకు ఉప్పున పాతి 

చేశారు?) వా. 
అర చ లనీ 

ఉవ్వుపట్ట 

చవిటినేల, 

ఉప్పు లేక ముషందుము (త్రాగు 

వట్టి తిండిపోతురాము డగు, 

ఉప "లేనిచే రుచి యేమా।తం 

ఉండదు. చానినే అంత 

(తౌాగినవ్వుడు రుచిగా ఉంకు 

యింక మెంత (తాగునో | 
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“ఆద్దిరా! మ్ యొడళ్తు మ్ యొద్ద లేవు. 

గచ! ఉప్పు లేక ముప్పందుము (తౌగుచు. | 

గద్జెపొంకములు చాల దిద్దంగల శే ౪? 

ఫ్ర్మజ, 46.14. 

ఉప్పూ నిప్పూ 
నహాజవిరోధ మనుట, 

“వాడికీ ిడ్తిక్లీ ఉప్పూ నిప్పూ. వాడూ 

వీడా కలవడం ఎలా సాధ్యం 2) వా, 

ఉడ్ ప్పెనబోవు 

గంగ గలియు, వరదపా లగు, 

6 మోల వచ్చినకల్పసాల ముప్పెన6 

బోయె? కా, మా, 4.11]. ; 

ఉ ప్పెనవలె 

హఠాత్తుగా, 

వరద హఠాతుగా వస్తుంది. 
ఆజా వం! 

“వాడు ఉప్పెనలా వచ్చాడు.) వా, , 
| 

ఉప్పొంగు | 

పొంగు, 

“జబ రాస్తు తేడు నుతృవమున 

నుప్పాం 7౮౧) రుక్కాం. 1.142. 

ప్పొలికి ఇమ్మడి అయినట్లు 

ఉవ్చు [కింద పోయి రెండింత 

లయినట్లు, 

నషము కలునటి వని జరు 
లు ఉల్లు 

నగగా అందువల్ల లాభ మే 

అగు, 

పండి. (పథ, పురా. 887 ఫు, 

చూ, ఉప్పు చిదిమి యినువుడి యగు, 

ఉప్పో ఊరగాయో 
ఉన్న దానిలో ఏవో ఒకటి, 

భోజన విషయంలోనే ఉవయో 

గించే పలుకుబడి, 
సు 

యెవడు పడ తాడు 

, “వాడు ఆవిలను "పెళ్ళి 
a2) 

' “ఉఊప్పో ఊరగాయోా యేదో ఒకటి 

వేసుక తీంెటే పోతుంది. అంత (శ్రమ 

వా, 

' “ఉపఫ్య్వో ఊరగాయో మౌక కలిగింది 

 లేదనకండా పెడతాము, తినిపో 

నాయనా 1!) వా, 

ఉబలాటవడు 

ఒక కార్గమునతకె యొక్క 
న్న యా 

వగా ఉత్ప్సహించు. 

వచేనుకోచా లని 

మహా ఉబలాట పడుతు న్నాడు.” వొ, 

_ ఉబుసుపుచ్చు 

కాలవషే వము చేయు, 

“అతివ! యెపుడు నుబుసు వుతురు 
వివిఫోపయోగ్య కళ ల, పారి, 2.98. 

ఉబుసుపోక 

కాల FN పము, కబురులు 

చెప్పుకొనుట, 
“ఈబుసుపోకకు నైన నెలవు చెవి€ 

'జేర్ప్క వె ణీకవల్ల కీ వాదనములు, 0) 

వరాహా. 2,56, 

“జలరుాహేక్నణ లుబుసు పోకల 
వసీం-చి.? ప, 2.65, 

ఆము క్ర 2.74; వ మను, 4.24. 

ఉబుసుపోవు 

కాలనేవ ముగు, 

రయాయుసుపోవంగ శివకర యొయ్య 

జేర, నప్పరోలోేకము. కాశీ, 8.165. 

ఉబ్బనీయకు 

చెలికి తెలియసీయ వద్దు. 

“ఈ కథయును నీక నాతోడు సః 
మ్ముబ్బ నీక మనియె,?? 

కళా, 1.194. 
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“వీటిలో మునియిననేల చేడియం గొమ్ము, 

కొన నుబ్బ"నె త్తినఘోణి వివ,” 

పారి, 1.49. 

ఉబ్బర పోవు 

నంతోపించు. 

ఉబ్బిపోవడ మంకు సంబర 

వడడ మన్నది నేటికీ అల 

బాటులో ఉన్నది, 

“న్యూ ర్యోదయ వేళ ముజగము నుబ్బర 
జ 

పోవ. కాకీ, 6.17. 

ఉబ్బరిక చేయు 

విజృంభించు, అతిశయించు, 

భాగ, 10. పు, 1845, 

ఉబ్బ వేయు 
పొగడు. 

అది హృదయపూరరకం "కాద 

న్నథధ్వని ఇందులో ఉన్నది. 

వాడు వాళ్ల అత్తను ఉబ్బ వేసీ తన పని 

గడుపుకొం టున్నాడుల” వా 

ఉబ్బసపుచ్చు 

అయానసవడు, 

నావుడు నుబ్బసపుచ్చుచు.? 
ద్వాద. 985, 

ఉబ్బి తబ్బి బృగు 

నంతోషవరవశు డగు, 

నంతోపు మో, భావో(దే 

నవ కలిగినపుడు శరీరం ' 

| 
శి 

ఉబ్బు---ఉభ 

ఉప్పాంగడం కనులు గుర్తిం 

చినసత్యం. ఫరునికి భుజము 

లుప్పాంగుట యిలాంటి బే, 

ఒకవ్వుడు ఎ త్తివాడుపుగా 

కూడా ఈ వలుకుబడి (పయు 

రక్తం కావడం కలదు, ఇతరుల 

పాగ డ్తకు ఉబ్బి తబ్బి బ్బవు 

తాడు అని వ్యవహారం, ఆబ్బ 

వేయు యిలాంటిచే, 

“జ వదదూగంబువలన 6 (బమాదం బని 

తలంపక రాజసన్మానంబునకు నుబ్ని 

తబ్బిబ్బుగా6 బచరించీన లి 

కుక. 1.186. 

“ఆయన కావ్యంనుండీ ఒక పద్యం 

ఉటంకిం చేసరికి ఉాబ్చి తబ్బి బ్బయి 

పోయి నాడుల హె 

ఉబ్బుకుడుము 
ఆఅపిరికుడుము, 

ఉబ్బుసగులు 
గ 

"హాచ్చుతగ్గులు, జం, 
ఆ) 

“ఉబ్బు సగ్గు 'లేనిచ్చలు బోటును 

బాటు. తాళ్ళ, నం, 6.56. 

ఉభయం 

దై వపూజకు ఒక రోజు ఖర్పు 

భరించుట, 

| “ర్మ రోజు శివాలయంలో ఉభయం 

నారాయణ సెట్టి గారిది,” చా, 

ఉభయాలు 

భోజనసామ। గి, 

ప్రా య్యి మోాదికీ పొ య్యి 

కిందికి పనికి వచ్చునవి, - 



220 ఉమె బారి ఉభ__ఉమ్మ 

ఉభయఖర్చులు 

చిండితో ఆడ పెండి వారి, 
య C౧ 

మొగ పెండ్లి వారి ఖర్చులు 

రెండూ, 

“ఉభయఖర్చులూ మేమే భరిసా మని 

శుప్పాం కదా 1” 

ఉమెజువారి పని 

పె తనిఖీ చేయువని. 
“ఊఉమేజువారీ పని చేయగాని కేం? ఎవ 

రెనా చేస్తారు) 

ఉమ్మాయజగ్గాయలు 

యః కశ్చనలు, 

వాడూ, ఏడూ; రత్తి 

చెప్పదగినవారు కారు అనుట, 

ఉమ్మాయముత్యము 

ఉమ్మె త్తకాయకు చిలుక పొంచి 

యున్నట్లు 
య? 

అనననర మెన ఆశతో వేచి 

ఆన్న ట్లు. 

Ch 

నాన 

య్ 
0) 

ఉమ్మెత్త పిషుఫల౦, అది 

చిలుక తినుట కెలాగూ వనికి 

రాదు, 

““రాలికి సరి వచ్చురా వీని మనను, 

కరయగలబో దు మ్మె త్తశకాయకం జిలుక, 

పొరసినవిధ మాయె బో తనవలఫుటి 

సారం. 1.55]. 

ఉమ్మె త్తకాయ తిన్న పొలుపు 

"వెట్ యె తినటు, 
ఉం ఎ ౧౧ 

ఉమ్మె త్త కాయలు లింకు 

పిచ్చి వట్టుతుం దని మనవారి 
రు 

నమ్మకం. 

_ “కంతుమాయల నుమ్మె త్రకాయ దిన్న, 
పొలుప్రు సారెకం చెల్ప్పు న పుడమి 

"వేల్పు లీ శుక. 2.459. 

ఉమ్మె తకాయలు తిను 

ఐర్టైక్తు. 
ఉమ్మెత కాయలు తింశు విచ్చి 

పడుతుం దని అంటారు, 

అందుమిోద వచ్చిన వలుకు 

బడ, 

“ఉమ్మె తశాయలు తిన్న యది యొ, 

మరులుకొన్నదియొ ముక్క మతి తప్పి 

నదియొటి 

పండితా, దీమా, (ప్రథమ. 115 ఫు, 

ఉయ్యల లూగు 

సందిగావనలో ఉండు. 
యి 

6, _ _ఖీవ్రిచే నుయెంల లూంగు, పాణముల 

నోర్వక వీరెద వీటం జూచితే...” 

హాం'స, 8.45, 

ఉయ్యాలో జంపాలో 

జొాచునవ్వుడు ఆను డఊాత వదం, 

“దోేలల్ వాడిరి యమృత పు, జూలుం 

జోకొట్రంజూలు సరసపుం జూపుల్, 

డోలాయమానముగ ను, య్యాలో 

జంపాలా యనుచు నాలోలాక్షుల్ లి 

సారం, 1.45. 

ఉరిగోల 
ఉరివేయు కోల, 

ఉరిగోల పులుగు 

ఉరిలో చిక్కి-నవశీ, 

బాధ పడునది, 
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“ఓనిలనీలు నురిగోల వేదనల బొందు 
(ag) 

పులుగు చందంబున  బొరలుచుండి 

తిమి.)) ద్విప, జగ. 210. 

ఉరితీయు 
ఉరివేపి చంవవల నని కిడ్. 

వేయు, 
చూ. ఉరిచేయు. | 

ఉరి పెట్టుకొ మ్మను 
నిరసనగా “ఏమైనా చేసుకొ. 

మను" అనువట ఆనేమాట, 
జ 

కొత, ]35, 

ఉరిపో సికొన్నట్లు 
C7 

66న్సీ త్రో ఉఊరిపోసికొన్న టుంది) చా, 

ఉరిపోసుకొను 
చూ. ఉరివోసుకొను. 

' “డ్తురినిన పుండు పె 

. ఈవాడితో ఉఆరిపోసుకొన్నటు గా 
॥ i " ap) 

ఊఆందిలటి నొ 

' ఉరిసినపుండు కోల కెలకు 
బాధ పడుచున్న వానిని 

మటింత భాధ పెట్టు, 

శకం. 8,171. 

; ఉరిసినపుండుఐ ఉప్పు చల్లు 

అన లే బాధ వడుతుండగా 

వమరింత టాధ కలిగించు, 

గోరుచుట్టు వై రోకటిపోటు 

వంటిది, 

నుపును జలి, 
అ 

కిరలం జేసెదవు...”” 

గార, హారి, ది. 1255_1256. 

“అఆఅరులు మనమోద నురవడి నరుగుడేర 

' చేయు సీడిముడి పడుచుండ నిట్లు లనుట, 

ఉరియాడు 

డోలాందోళిత మగు, 

“మనం బురియాడన్ ౨ 
రుశ్మాం, 4.184. 

ఉరివేయు 
కొటజత వేయు, 

చూ, ఊరితీయు, 

ఉరివోసుకొను 

1. మెడకు (తాడువంటి 

దానిని తగిలించుకొని ఆత [5 

హత్య చేసికొను. 

2, ఉరి పోసుకొన్నంత శాధ 

_ వడు, 

కద అమ్మాయి ఉఊఉరిపోసుకొని చని 

వా, పోయిం దట. 

మొప్ప దురిసినపుండుల నుప్పు వెలు, 

దరయ దీనికి నిన్ను శే మందు. బార 
భార, (దో. న్ ,8'58,. 

ఉరుమనిపిడుగు లగు 

వ(జ| పాయము లగు, 

““ఉడరుమని పిడుగు లె యొడలు చిలులు 

వోవంంబడుమరుకోలలటి రాధి. 2.2]. 

ఉరురతి 

రతిలో ఒక భేదము, 

కమా. 9.152. 

ఉరువులు 

వ స్తువులు, తా లీలు, 
[NRE > ) ఉశాన 

“మొతం ఊరువులు చిన్నవీ సెదవీ 
డి ౧ 

కలిసి ఇరవె నాలుగు. సరిగా 
6౬ ౧ 

ఉన్నాయో లేవో చూచుకోండీలఎలి చా. 
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టు 

ఉటుమనిపిడుగులు 

ఉటుము లుజుమకయీ వడిన 

పిడుగులు. అనగా పూర 

నూచన లేకయ్ అనుట, 
పండితా, ద్వితీ. మహి, పుట. 9. 

ఉజ్జకట్టు 

గా స్స్ వులకు వేయు శాలి 

బందము, 

ఉజ్హట లూగు 

ఉబ్టూత లూసు, 

“కక్ ఏరు లూ...) 
రాలి 

కృష. భర్ ం, 957, 
లా 

ఉట్టట లూచు 

ఆట్టూత లూగునట్టు చేయు, 

ఉజటూగు 
Sag) 

ఉజ్జూత లూగు, 

టహ్మండభాండ ముజ్తిట్లూలగన్ , 39 

rs 5,86. 

కవే డెవయసుపాక ము బ్లూా౭ తే 

లూల౫ెడు భార్య మో౭ద్క ... నునసు 

వాలించీ...? 

సాం, 5,115. 

ఉట్టూత లూప్ర 

కదలించు, 

“నిర్వ, కరథ-చ (క నిష్టురగతు లన౦ 

తోరగస్వామి నుజూంత లూయి 

రాధా. 5.21. 

ఉలఉల లాడు 

దురద పెట్టు 

“దానికి ఎప్పడూ నోరు ఉలడాల 

' లాడుతూ ఉంటుంది. ఏదో ఒకటి ఆన 

కుండా ఉఊందదుఎి 

వాడు పెండి శవా లని ఊఅిటూగు ' 
ler) ॥ 

వా, 

చూ. డఊబిట లూగు. 
టు 

తున్నాడు.) 

ఉజటూచు 
Slag 

చూ, ఉఊాజ్జట లూచు. 

ఉటుతాడు 
డు 

పశువులు ముొుదలయినపాని | 
' “ఊరంతా ఒకదారి అయి తే ఉలిపీ 

కాళ్ళ కు వేసేబందం. 

“కజ్ఞలం 2 బటల నులు దాళ్ళు వలదు, 

పండో యొడ్డనం ణాలు ోనిండం గురియు.) . 

మెం రా, 1.57. 

ఉట్టూత లూగు 

ఉజట లూగు, 
లు 

| 

| 

| 
| 

| 

బె, 

ఉలారం గొడ్డు 

పాగ రెక్కి-న గొడ్డ ం 

ఉలికిపడు 

అదరివడు 

అకస్మాత్తుగా ఏదయినా విని 

నవ్వుడో, కనినవ్వూడో 

సం భాంతి చెందు, 

విజయ. లీ,62, 

ఉలికిపాటు 

అదిరిసాటు, 

ఉలిపిక ట్రై 

వెడనరపు మనిషీ, 

కుది ఇంకో దారి. సో, 

' ఉలిపిజంగెత 

ఆలిపిక"కు వంటిది, 

“ఉలిపి జంగెాత నీ వేఅ చనుజెంశి 

త్టులిి 

"పండితా, పథ. దీమా, పుట, 149, 
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ఉలియాడు 

పోగరతో లోజహాములమోద, 

కబ్త లమోద చిత్రములు, 

' ఉలుపా యొనగూర్చు చి తెంచు ॥ 

ఉలివాడు 

కదలు, 

“కక్రామరొందు నవవిలాసముల కన్నము 

లులి, వాడు చూ ప్రడుం గోల లగుచుం 

దనర.,.? కళా. 2.172. 

ఉలివాళుల వాడు 

సుండుకొని పోను. 

సమూ సలు గడ్డము, నులివాళులు వాడు 

చుండు సొందినలీలిన్ ౨౨” 

కమా. 10.101. 

మాసాలు కాలిపో తాయి 

జాగ త్త * అని వాడుకలోనూ 

ఉంది, 

ఉలి వెచ్చ 

గోరువెచ్చ, 

ఉలుక బాటు 

చెలికి (వనరించు, 

శకకాసకలికాంతులు పట్టు లే పలుక 

చాలు, సన్న వలిపంపుం బయ్యెద చాక 
రించి.” భా 58,5865. 

ఉలుప నించిన క్రై వడి 

కా ను కా వచ్చిన పదార్ధ 

ములు ఉంచినట్లు; (వదర్శన 

ముంచనట్లు. 

“జై లుపు 6 బహ్వ మొద ల్లా ని తెచ్చి 

యన్ని యుకా, చేలు? నింటిలో నులుప 

నించినకె వడి నుంచె.” 

పా శుక. 8.189. 

' ఉలుప వటు 
(వ) 

కానుక లిడు, 

పాండు, 5,288. 

నజ రానా మెట్టు; బహు 

మతులు కానుకలు ఇచ్చు. 

“రాజారాక కులుపా యినం గూ ర్చి న 

యట్లు...) కళా, 6,184. 

ఉలుపా లొనరించు 

కానుక లీచ్చు. 

ఉల్ఫా అనే వదంనుండి వచ్చి 

యుండవచ్చును. 

“విశేషవసు సంభావన లెల్ల నిచ్చి 

యులుపా లానరించి పురంబు 

జేరినన్ ౨) శుక, 1.899. 

ఉలువకటు 
ఠి 

ఉలన లుడికించి చేసిన చారు, 

నాలుగు రోజులు నీవు ఉఊలవకట్టు 

చేసుకొం ఆకు నీశత్య ౦ వదలి 

పోతుంది.” వా, 

ఉల కుటుమాటలు 
౧ దట 
ఎ త్రిపొడుపు మాటలు, 

“సమురయమునకుం బురికొల్బుచ్కు మము 

దలచిన నుల కటు మాటల6 దచ్చి, 

త్రము లుడికిం చుచుం చాండవ, 'నమితిం 
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భార. ఉద్యో, 2.242, 
“ర ఉఊలకుటు వాటలతో సే ఆవిడ 

గారు 
అందరినీ చ్వేషం చేసుకుంటుంది.” వా. 

తా, డఊనికుటుమౌాౌటలు, 
౧ లు 

ఉలము పల వంచు 
aa) aa) 

సంతోపషము కలుగు, 



ఉల్ల కల్లి 224 కల్లి... ఈల్లి 

“వనరువాే చేతి 'జేల్చె యదువల్ల భు 

డులము పలబింపం౫గనస్ 3 
ay) a) 

ర జగ్ న! 9.79, 

ఉల్లము తాయి చేసికొను 

కాఠిన్యము వహించు, 

చూ. మనను జాయి చేసికొను, 

ఉల్ల ల నుడుకు 

గగోలము, గందర గోళము 

అగు, కుతకుత ఉడురు, 

ధ్యన వనుక రణము, 

“తన చిత్తమునం, దనుకంగ నులల నుడు 
ఘను విను శిఖిచో రాది ముఖ్య “విషయా | 

పదకున్ ౨? భార. శాంచె, 4.84. 

““దనుజా లులల నుడుకన్ ఎ) 

కుమా, 12,25, 

“కీషధ్మిప్రప ముల్లల నుడుకచుండ. 

" వార, 5.10. 

ఉల్లి స మాడు 

పరిహాసించు. 

“మొలల నులనం బాడి యాణిము తి 

యంచుల ను తేరించి.. .పలువరునయు ౫ 

పాండు, 8.179. 

చూ, ఉల్లసము లాడు, 

ఉల్లి సము లాడు 

వరిహాన మాడు, 

కలుండోోరువుల గరువంబుగ నులసంబు 
లాడుచునులా శారు, భీవ్మ. 1.112, 
ఉలీ కుటుమాటలు 

రా లబ 
రొ అలో ఎత్తిపొడుపు మూటలు, 

*ళదమరమున కు 6 బురికొల్ప్చుచు మముe 
దలచిన నుల్లి కట్టు మాటల దచ్చి, | 
త్రము లుడికించుచు.. 

భార, ఉద్యో, 2,242, 

= 

ఉలుప వట్టు 

కానుక లిడు, 

పాండు, 5.2868. 

ఉలుపా యొనగూర్చు 

నజ రాసా పెట్టు; 

మతులు కానుకలు ఇచ్చు. 

కళరాజురాక కులుపా యొనంగూ ర్చిన 

యట్లు... .? కళా, 6.184. 

ఉలుపా లొనరించు 

కానుక లీచ్చు. 

ఉల్ఫా అనే వదంనుండి వచ్చి 

యుండవచ్చును. 

“విశేషవసు సంభావన లెల్ల నిచ్చి 

యులుపా లా నరించి పురంబు 

జేరినన్ ౨) శుక, 1.899. 

ఉలువకటు 
ఠి 

ఉలన లుడికించి చేసిన చారు, 

నాలుగు రోజులు నీవు ఉఊలవకట్టు 

జసుకొం ఆకు నీశత్య ౦ వదలి 

పోతుంది వా, 

ఉల కుటుమాటలు 
౧౧ టబ 
ఎ త్రీపొడుపు మాటలు, 

“సమురయమునకుం బురికొల్బుచ్కు మము 

దలచిన నుల కటు మాటల6 దచ్చి, 

త్రము లుడికిం చుచు చాండవ, 'నమితిం 
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భార, ఉద్యో. 2.242, 

“ర్మ ఉలకటు మాటలచో నే ఆవిడ 
గారు 

అందరినీ చ్వేషం చేసుకుంటుంది.’ వా. 

తా, డఊనికుటుమౌాౌటలు, 
౧ లు 

ఉలము పల వంచు 
aa) aa) 

సంతోపషము కలుగు, 

బహు 



న తా. 

ఉల్లి ---డవ్వె . 225 ఉపి సాక ని 

“వా డెప్వడూ ఉలిపారలాంటి మలు 

పంచలు కడతాడు వొ. 

ఉల్లాసీదా 

మైన ఒకటి, లోవల ఒకటి 

అనుట, . 

ఇది గుడ్డ నేత ద్యారా వచ్చిన 

పలుకుబడి. నేతలలో చెన 

కకనను ను వ్వెత్తుగం బాటు మోటితిని.”? 

ఉల్లి పాషాణము 

ఒకరక మైన విషము. 

ఉల్లి పొరవంటి 

"మిక్కిలి వల్చ నై నెన, 

నున్నగా భోవుల ౫ రుకుగా 

ఉండునట్లు నసేనత (వసి 

నము, 
థు 

కళ ద్ర పని అంతా ఉలాసీదాగా ఈంది, 
లు 

మి 

నుం ఉాల్లాసీ దామనిషి.. 

ఉల్లా సీదా మనిషి 

వంచకుడు. 

శళవ్రాడ్యు వట్టి ఊల్లా సీదామనిషి, . అన్న 

“చం తా నిజ  మనుకో క. 39 చౌ, 

'ఉవ్వలపోటి. 

చాల కీడావిశేషము, 

ఉవ్వె తుగ 
అలి | 

l. పూర్తిగా, సులువుగా, 

వసు, 2, 
“ఆవ యువ్వెత్తుగం | ద్రావినట్లు.? 

పాండు. 5. 

“బలౌాఘములకా నుటుమాడి వెచె, 
మువ్వెత్తుగం? కళా, 8.57, | 

15 

౨, హఠాత్తుగా, ఒక్కుమ్మై 

డిగా, 

ర్తా వ్యెత్తుగ6 జుట్రుముట్టుకొని యా 

శుల డొంశనలకో. 99 "కళా, 5.58. 

కకకాని యు వ్వెత్తు గా ఫ్ డం గాం 

దర౦ చె) "జీవి. 1,487. 

ఉవ్వ్య్రిళులూరు 

ఉవ్విళ్లూరు. 
౮0 

ఎందుకోనవె్యూ అత్యుత్సుక 

తతో నుండు. 
““శామిిళు లూ నెడునెమ్నునంబులంి 

ఏ రాట. 5.898. 

ఉవ్విళులూర్చు 

ఉవ్విళు లూరునటు చేయు, 
cn 

ఉవ్విళ్ళుగాను 

రప్విళ్తూరు, 
వధు, 

““కలహాశనమాని చూడ్క_ లువ్విళ్ళు 

సొనంగ 6 బొచ్చె. కవిక. 2.150. 

ఉవ్విళ్ళు గెలుపు 

ఉవ్విళు లూరునట్లు చేయు, 

(పభా. 8.66. 

ఉవ్విళ్ళూరు 

మిక్కి. ఓ ఆఫ వడు, 

“నిను నీ రూపము సూచి మొ నృపతి 

యువ్విళ్లూరు సే నెమ్మెయిక్క బని 

గొందుక్ ౨) భార, విరా. 1.821. 

(“ఆత్ర డువ్విళ్ళూ రెడు.) 

పారి. ఊత. 6.116. 

కకఆత్ర( డంవిళ్లూ రెడు బలవన్మదోద్ధతి 

యడంవకొ ౨) వారి, ఉట. 6. 176. 

పాండు, 5.22, 

““వాడు “పెళ్ళీ చేసుకోవా లని మహా 

ఉవ్వి్తూరుకున్నాడు. 03 వా, 



ఆవ్వి-_-టెసి 296 ఆసు... ఉను 

ఉవ్విళ్ళూర్చు ' ఉను రను 

ఉవ్విళ్లూరునట్లు చేయు, అలసి వడిఉండు. 
Cc? 

కారీ, 4.150, “ఉండ లేక నీవద్ద నే వుసు రంటి 

ఉసి ఆడు గాక తాళ్ల, సం. 8.29. 
. _ఉసురసు రను 
విలు చిక్కు, DB 3 

“పదితా పాయ లయినా యోెనిలలోే . ఆపసోపాలు పను, 

యిస్తా మనుకంశే యేఖూ ఉని అడ్డం తానుసుర సు రంచు భిన్న యరయి 

శేదు ౨) | యొయ్యన, 09 హరి, 4. 118 
బౌ 

చూ. ఊనీ చిక్క_, ఉనీ దొరక. ' ఉసుదుకొను 

కవ్యించు శారీ, 8,28 

| ఉసురు గలిగితే ఉప్పమ్ముక కుక్కను ఉసికొలూట వె 
గ్ “సత... బతుక వచ్చును 

వచ్చినవలుకుబడి, (| ) 

ఊపిరి ఉంచే ఉప్పమ్నుకొ? “ఉనికొల్సి వంచించి దుసుకుల చను శుక సా 
దోయి చేనంట. రాధికా. 1.124 (బైలుక వచ్చు, 

9 కడ నురు...... పద పదం। డా, 

ఉన చిక్కు rae పు. 18 
గ్ ఏవో ఏలు కలుగు, ఉసురు తగులు 

“ఏమి చేద్దా మన్నా ఆఫీసుపనితో 
ఉసి చికడం లేదు.) బా, 

చూ, ఉనీ ఆడు, 

ఉసి దొరకు 

చూ. ఊనీ చిక్కు... 

ఉసి యిచ్చు 

“కా స్త ఉఊనీయిశే 

చేస్తాడు.) 

ఉసివోవు 

తవ్పివోవు, 

“ఏనినయే టునీవోయె. బోయినన్ , 

మొనితి నిన్సీరో యనుచు.) 

కరకు, 4,57. 

| 

ఎవరి నైనా వాధించగా 

పావఫలితము చుటుకొొను 
లు 

| కర పిలను అంత వేధించాడు. ఆ ఊ సుర 

తగిలే నాశన మె పోయాడు,” వా 

, ఊనురు తొక 

ఉసురు తాకు 

ఈ మనో వేదనవల్ల , ఆ వేడ 

నకు కారణ మె న వా నిక 

చెరుపు తవ్చక కలుగును అనో 

పట్ల ఉవయోగించే 

బడి, 

వలుక్ 

_ “పాను శకెక్కి_ చి తనపక్క. బవ్వ 

' లింపం నోరి నేం జూడ చేలు తా, 
| నడిచి కట్టి, యూర కీ యిల్లు వెల 



ఉసు__ఉసు 997 ఉను... ఊక 

నాయునురు తాశి, దీపములు సెత | డిసుళ్ల విధంబున 
మలాడు.6 చెఅవలార 1 

కుక. 2.68. జే 
కళ ట్ర భార్యను వాడు నానా నాథా పెటి 

హింసీంచాడు. ఆవిడ ఉసురు తాకి 

వీడు పుట్టగతులు లేకండా పోయాడు? 

చౌ, 

చూ, ఉసురు తగులు, 

ఉసురు పెట్టుకొను 

-వేధించు, బాధించు, 

వాడి ఉసురు ఎ౦దుకు రా 

కొంటావుళలి? 

"పెటు 
ఉట 

బ్ 

ఉసురు పోనుకొను 
చూ. ఉసురు పెటుకొను, 

౬౧ 

ఉసురు మను 

బాధపడు, దుఃఖంచు, 

“ఆడది యుసురు మన్నం గొజగాదు 
సుమో, సా. 2,128, 

“ఆడకహాతురిని ఉసూరు మనిపిసావు 
జీనికి రా లి వా, 

వాడు ఉనూరు మంటూ ఈ ఊరు 

వదిలి పెట్టి పోయాడు లి చౌ, 

“వాడు ఉనూరు మంటూ వచ్చాడు.” 
చౌ. 

చూ, ఉస్పు రను. 

రూ, ఈానూరు మను, 

ఉనుల నిచ్చు 

కదల నిచ్చు; ఉసి దొరక 

నిచ్చు. 

“ముదల నియరు ...వగుల పాతర లె 

వీరు నుసుల నీయరు,** సారం. 2.127. 

ఉసుజుకొను 

కలకలలాడు; కోలుకొను. 

“ఫైసరుసఆుకొనియె.”) కాశి, 8,28, 

అధిక ముగా. 

వాన వచ్చినప్పుడు ఉసుళ్లు 
ఏివరీతంగా చెలకేోగుటమోద 

వచ్చినవలుకుబడి, 

“వెల్లి విరిసీనచాడ్చున నుసుళ్ళవిధంబున 
మిడుతలగమిలాగున...?? 

హంస, కి. 29. 

ఇది నేటికీ వాడుకలో నున్నది. 
పగిలినటుగా జనం 

(a2) 

వో. వచ్చారుం” : 

ఉస్సు రని యూర్చు 

సిట్టూర్చు, ర చల 
“అడుగులం బుప్పాడు లంటి చుర్రడు 
చుచో, నుస్సురు నుని వెస నూర్చి 
యూర్చిం” కవికళ, 8.92. 

ఉస్సు రను 
నిట్టూర్పు పుచ్చు-బడలికతో. 

అంతమారం వచ్చి ఉస్సురు మంటూ 

కూలబణాడు.?? 
రి 

చె 

చూ, ఉఊసురు మను, 

ఉస్పురస్సురు మను 

ఉస్సు రను, ధగన్యనుక రణము. 

“6ఆత్రిశయిల నుస్ఫురస్సు రనుచు.) 

పరమ, తి.]145. 

ఊకదంపు 

నిష యోజనము. 

వట్టి ఊకను (బొట్టు) దంచిన 

బ్రనుట; తేలే జీవా ఉండదు 
కదా, 

“వాని దంతా వట్టి ఊకదంపు ఉప 
న్యాసం) వం 

చూ, ఊకదంపుపాట, 
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కదంపు పాట 

వి బాగానంబర నునుటు, 
౬ 

ను. ఉఊకదంపు, 

ఒక రకం, 

కర లిచ్చు 

డకారోొకుు, 
లై 

Can యేడ్ను నంతస యుడుగును 

గడుగు హార లీచ్చు నాలకించు.”? 

భోజ, 1.176. 

చిన్న పిల్ల ల హిహయంలోగే 

యుపి ఉవయోగిస్తారు, 

కడఊకరల్ గొటుచు ను తలపడుచు.ి 

బస, 7.868. 

ఊకరలు వెటు 

చూ. ఊోకరలు నొటు, 
లు 

ఊకర లైట్లు 
రు 

హూుంకరించూ, 

“*డకర లెటుచు నుజివడింప్రుచును ౨? 
[| బన, 5,189 పు. | 

(ఎద్దు ఇక్కడ [వన కృం), 

మా. ఊోకరలు నొటు, 
లు 

1. అంగీకరించు జూంగీ 

కారము కెలుపు, 

*కళమొునయక యూంకొట్టి (మొక్కు_చు 
“నున్న, 1 

hae వారి, పథ. పం క 1825, 

రాయలవనీవులో పీటిశే కిన 

శ ని చేలు, 
aa) 

ఊచముట్టుగా 

పూరి గా, న్నే ఎవముగా, 

ఊచమాట్లు? గ్ము లాహుతి 

నొనంగ.) _ రామా. 6.250. 

“డా చ మ్వుట్టు గ నిలు దోచి యుజికీ 

చనుట.౫” పాండు. 8.50. 

ఊచముట్టుగెను 

చంపు. 

(ప తమ్ము గుట్డుల నూచముట్టుగొనియె నే 

విధి? భార, శోల్య. 1.28. 

ఊచినక జ్ఞ వంవని 

 బలహీనురా లయిన, నసుకు 

మారు రా లయిన, 

నన్న నిక అను పహూడా వంచ 
లు | 

లేని దనుటచె వ చ్చిన 
డిం 

“డఊం౭చినకబ ' వంపనిపసమోరువాలోచ న 
(ద 

మింట మంటలం, బూం౭చినభాణజాల 

మున.) ఊఉ, హారి, 1.168, 

ఊటచెలమ 

తేటుగనిది; చెలనుతో సీడ్ 

ఏనియోగ మయ్యకొద్ది తైర్రీన్షీ =. 

డాబునూనే. ఉంటుంది. 

తాళ్ల, సం. 11.122. 

(ఊటాడించు 

శ? గట్టిగా కెదలించు, 

"“మడాళివౌాలికల నూటాడించు వేణీ 

(రుచచుల్ ౨) 

ఊడదన్ను. 

పోగొట్టు, య పోవునట్లు. తన్ను. ... 

విజ, 2.16. 
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ఊచక యాచక రాయలనీవులో వీటికే విసుకు 

సనంకోచింవక. జం. . శని పరు, 

యల యూచక యాచక, ఊచముటుగా 

జేసన్.) సారం. 8.16. -వ ఇ 
“ఊఊ చముటుళ గీము లాహుతి 

చూ. డోచదకాచక. లు i 
గానంగ.)ి _ రామా. 6.250. 

ఉచ కౌాచక “డాచముటునగ నిలు దోచి యుటికీ 

' నంకోచింవక., ' చనుటి పాండు. తి.50. 
56 _ _ఊదకాచక మదిలో.” ఉఊచముటుగొను 

రాధి. 2.57, చంపు, 
| 

.. చూం రౌచక యాచక. (ని క్రమ్మం సజ్జల నూచముట్టుగొనియె నే 
ఊచకోత విధి)? భార, శల్య. 1.28. 

ముదలంట కోయుకోత, ఊచినక జ్ఞ వంవని 

ఊచపడు 

.కృళించు.. 

ఈళసరసనీజగంధి పెందొడల సాటికి రా 

చిదురించి పోరునీ కరభము "లెల్ల ౬ జేప 

డం గన్లొని యుండియు దజ్జియార్థ 

మె, పరల చెనంగి యూ వప వ డీ 

సొవుట' 'లింతీియ కాక ధాతిపె' 

నర౭టులు పిల పిలతర మెనను సామ్యము 

పొంద శేరు శే “భాను, 2.18. 
రూ. ఊచవడు... 

సన్న వడు. 

. భల్లాణ, 4. 

కత పిల వాడికి పాప ol! చిన్నతనంలో నే 

కాళ్లు 'ఊచపోయినవిం) నొ. 

: చూ. ఊచపడు 

ఊచబియ్యము 

_పాలకంకులను కోసి చేతిత్రో 

“నులిమి రాల్చినగింజలు, . 

 బలహీనురా లయిన, 

మారురా లయిన, ' 

సన్న నిక జను కూడా వంచ 

లేని దనుటవె వ చ్చిన. 
డయా 

“డం చినకణ ' వంపనిపయోరువాలో-చ న 
(ద) 

మింట మంటలం, బూం౭చినభాణజాల 

మున.) ఊఉ, హారి, 1.168, 

ఊటచెలమ 

తేటుగనిది; చెలవుతో సీడ్ 

వినియోగ మయ్యకొద్ది తిదిన్?, 

డఊాబుతూనే: ఉంటుంది, 

తాళ్ల, సం. 11.122. 

ఊటాడించు 

గట్టిగా కెదలించు, 
“మడాళివౌాలికల నూటాడించు వేజీ'' 

రుచుల్ ౨౨ విజ. 2.16. 

ఊడదన్ను. 

పోగొట్టు, పోవునట్లు. తన్ను. ... 
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“వాటు తెంచిన యొడ్డీని పైనులావు ఊడుకొన వేయు 

లూడందన్ని .” “మి, 1.45, 
పాజునటు చేయు, 

“ముందుపండు నాలు గహా ఉఊడదన్ని ఈడుకాన( వ్ చటాకు దివ 

పంపి సే పోతుంది.) వా, | . గు క్ హా ల్ 

చూ. పం డరాడదన్ను తెరువుగా. భాస్మ్క_. ఆర, 2.126. 

ఊడసనిబాడు ఊడుగవి త్తనంవంటి 

ఊరు వదలివోవు, పాజీపోవు, 
“ఒకనాటిరా(త్రి పడుపడు, కకం జెప్పక 
యిల్లు వెడలి -గాఢతరతమో, నికరము ' 

తన తగుతోడుగ, నొకరుండు సపేరడవి. 
(తోవ నూడని బాజెన్ ౨ 

“ఆకా్క_౦ తామణి "నెచ్చెలు లాక్ష్తాక 
కో 

పని “పేరు చెప్పి యూడని బాడన్ ౨) 

కవిజన. లీ.98, 

““ఆయ్యుర గము లెల్ల నల్లెసల నూడని 

ఫాడినటి కాత, పారి. 6.289. 

ఊడబొడుచు 
ఆద్దరించు వంటిది, 

అన్నఅరంలో ఉవయోగి 
యి 

సారు, 
ne.) 

“వాడు ఊడబొడిచిండి ఏముంది 

యిందులో ఢి? 

ఊడిన నాగ లై న 

మూలబడిన, నరి యనసితిలో 
ఏ థి 

లేని, 

కకట్రాడిననాగ లెనపతె కున్న వి లేనివి 

EM 

నచ బల్క్ జీల 

ఊడిపడు 

హఠాత్తుగా వచ్చు. 

శవాడు ఎక్క_డనుండో ఆవేళ క సరిగ్షా 

ఊడిప నాడుల 

పాండు. 8.49... 

ర్మ దమ, 10 పు, 

| 

| 
| 

షా గొనుచు.”) 

ఎవడూ వదలని, 

ఊడుగువి త్తనా లన్నీ తిరిగీ 

ఉదమురిమి తే ఊడుగుచెట్ట 

మొదలును కరుచుకొంటాయి 

అని ఒక (వథ, దాసినిబట్ట 

వచ్చిన పలుకుబడి, 

ఉన్న దంతా దోచిమెట్టు, 

“ఆవిడ పుట్టింటికే ఉన్న దంతా ఊడ్చి 
పెట్టింది. సంక తన కొడుకుల జం 

మిగులుతుంది 9299 వా 

ఏ ' ఊడ్చి పెటుకొని పో 
వాడు చేసింది మహా యమిటి , he పు 

సర్వం వోవు, 

“ఊన్న దంతా ఊడ్చి "పెట్టుకొని పోదో 

సరికి వాళ్లు ఆ ఊరు వదిల్ వేర ఊలు 

పోవలి సీ వచ్చింది.” 

ఊత కోల 

ఆధారము; తోడు; చేయూను 
కలు, 

వై) 

“ఆఅందునకు నూత కో లగా నకట' 

భార. స్ర్త్రీ 

Ch! 

«. 1.170 

' ఊతగొను 
ఆధారముగా చేసికొను 

“ఒండిొరుల. కేలు దమ్ముల నూ 

పారి. 4.27 
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ఊతస్రు 
అశాశ్వతము; భంగురము, 

ఎల్లి పోయునీరు కొంచెమే 

ఉంటుంది, తరగా ఎండి 

పోతుంది అనుట వై ఏర్పడి 

నది, అశాశ్వతము అని 
భావార్థం నిలిచినది, 

6ళట్తూంత్రనిరు చెలందినేంత, మూటాయిటి 

దూది యొండపనుపు, దొట్లీ యక్క. 

రంబు మేను. ఆము. 6.62. 

ఊత యొసగు 

జాత యిచ్చు, 

“రాముని డించి కరం బూం౭త 

యు'సగి,?”? 

వర. రా. ఆయో. పు. 256. పం. 1]. 

ఊద జెప్పు 

నొక్కి. చెప్పూ, 

“నంస్కృృతళబ మూ6ద6 జెప్పిన నవి 

దర్శముం డ్ల డనుముం బెట్టరు వీనుల.) 

ర్ సింహో « 1.82. 

ఊదబడి పోవు 

తటుమబడి పాటిపోవు, 

జాదుకొనిపోను ( = తణుము 

కొనివోవు) అన్న రూపంలో ' 

నే డీ వలుకుబడి వశ్చిమూం ' 

(భంలో వినవస్తుంది, 

“తలలో నూదయడి పోయె ధనదుండు 

కృతి యె. కవిక. 2.122, 

ఊద బొడ్డు 

చెకి ఉబికి ఉన్న బొడ్డు, 
0. రవి 

ఊదర గొట్టు 

వదో ఒకటి చెయ్య మని. 

పోరు, ఊపి రాడనీయకుండా, 

“ఆక్క డికి వెళ్లేసరికి వాడు అడేపనిగా 

తననొడ వం తా వెపూకొని ఊదరకొట్రి 

వదిలి పెట్టాడు. వా, 

ఊదర పెట్టు 

వందికొక్కుులూ మొదలయిన 

వాని కలుగులలో పాగ 

చెటు, 
రు 

అలా పాగ చెడితే అవి ఊపిరి 

తివ్వుకో లేక బయటికి 

వసాయి. అవ్వడు వాటిని 

చంపుతారు, లతణయా 

ఊపిరి తివ్వుకోనీయకుండా 

-వేధించు, 

“వాడు పొద్దున్నించీ ఒక టే ఊదరపెడు 
తున్నాడు ఊరికి పోదామని” వా, 

చూ, ఊదరకొట్టు, 

' ఊదర లిడు 

 “ఊరుధూమతేతుల బిట్టూదర లిడిన, 
' పరుసున దొజటల6 చోములు మడియ. 

గార, హారిశ్చ. పూ, 2288, 

చూ. ఊదర పెట్టు, 

ఊది పిణీంది (తౌడగు 

వెంట నుండు, 

చెనుకకు కట్టుకొని యు౦డు 

(తౌడు "వెంట వచ్చినట్లు, 

*ఏచెసం దొలంగినను నూది పీతింది 

(హ్ = డఢడహాది గాని. డ్, హారి, 4.29, 

ఊదుకడ్డీ 

సాం భాణేవ టె, 
MY =) 

“సాయంకాలం రెండు ఊదుకడ్డీలు 

ముట్టి స్తే మంచిది.) వొ, 

Mea) ఊగదువ లి 
| టీ 



రదు... ఈదు. ిి9 ఉపా ఊపి: 

ఊదుకు పోవు 
“దీని కేం ఊదువెండి. చొక్క_ం౦*ి? 

. 
బి” 

= తజుముకొని పోవు. ఊాదుక . | 

ళో 
| ఊపాడు 

" © 
డోగాడు 

కింది వయోగ ంలోని శేషలో 
॥ 

జ్ లా | ఈనమ్రూ ఫుంచేటుల పిల్లి లూ పాడ 

50 వర్థాలూ ఉన్నవి. బె రాజు ఈ. 
 _ “డఊదుకు పాట్ శంఖము నహో ! గల | 

శేఖ.’ విజయ. 1.184 | ఊసరలాడు 

“కం జేళను నకలు ఊదుకొని పోయి 
య 

నవి.” వొ, 

ఊదుకొను 

.. నాటు, 
““ఊందుకొ నును మధూళిక.” 

ఆము. 5.187. 

ఊత, 9,281. 

జాల క్రీజుపశేవము. 

ఊదువ త్తి 

సాంబా కడ్డి. 

“ మూ ఊదుకడీ, 

ఊదు వెండి 

పరిశుద్ద మైన వెండి ప్ర 

“చెండి కిట ఏదయినా క త్రీ 

సన్న క్వడు దానితో పాటు 

కీనం కూడా వేసి, మూసలో 

చేసి, nes వెట్టి ఒక 

౩ శ్రతో ఊదుళారు. కడవ 

| టక మేలిమి వెండి తెలు 

తుంది. బంగారం పుటం పెట్టి 

నా రన్న శ్లో వెండిని ఊదడం 

అనే అంటారు, 

“త్రగ్టుచెండి బాలా ఈం ది. 
చాలీ. 5) 

ఊదిం 
"వొ! 

వట్టి దంభో కు లాడువాడు, 

డా త్తం హరి, 5,178. 

ఊపిరాడడం లేదు . 

“పాద్దుటినుం-చీ ఒకే పని, ఊపి 

శాడర్ లేదు.” 
డె 

చూ. ఊపీరి సలపడం లేదు, 

వో 

ఊపిరికుట్టు 

ఊపిరి రి పల్చుటకు క్లు లేనట్టు 

రు లట 

(ఆ ంబ్బెల్రదు (పక్క. నొంచిన నపాయపు.. 

టూపిరికట్టు వటి మూ, ర్ఫిలి. 9) 
౬ 

కక. 2.146. 

“పాపం అతనికి ఊపిరి కట్టుపట్టి కుల 

విలలాడి పోతున్నాడు. 

ఊపిరి ఆడకుండు 

మ్మ 

వని తెమలకుండుు; నిర్విరా 

మంగా, ఎడ తెజపి లేకుండా 

ఉండు, 

“సీర వోయువారు నారు .నాహుడు 

వారు, ఊపి రాడకండ నొరినికొనిరిఎ) 

క్నేత్రలక్మి. 42 పు, 
“సాద్దున్ను ంచీ వచ్చే చుట్టాలూ పొయ్యే 

లప క్రో అడు, 

చుటాలూ. ఊపి రాడం లేదు. .. 
(a) GG | 
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ఊపిరి తిప్పుకొన లేక పోవు 

ఉక్కిరి బిక్కిరి అగు, 

“ఈ పనితో ఊపిరి తిప్పుకొన లేక పోతు 
న్నాను) వా, 

చూ. ఊపిరి ఆడకండు. 

ఊపిరి బిగ బట్టు 

కా న ఓపిక వటు, 
అల రు 

కర్మ ఒక్కరో జా కా స ఊపిరి బిగ 

పట్టి ఉండు వదినా! శప ఫు మేము వెల్లి 

పోతాం, ఆప్పుడు నీయిష్ట్రం వచ్చినట్టు 

నీపిలలను కాట్టుకొందువుగానిలే. 0 వా, 

ఊపిరి మోచు 
(బతుకు, 

“ఊపిరి మోచిననాడే బట్టికొంటి వాస 

"తెలి తాళ్ల. సం. రి.రికి. 

ఊపిరి సలపడం లేదు 

పని యెక్కు- వెన దనుట, 

య్యా ఊపిరాడడం లేదు, 

ఊరక పడి యుండు 

మరొక ఆలోచన లేకుండా 

ఉండిపోవు. 

“ఎవ్వారి దాన నిచట నూరక పడి 

యుండ,’ ఈళా. 4.110. 

“ఏదో ఇంత తిని ఊరికే పడి 

ఉండరా? వొ, 

“నా కెందుకు ? వాళీమెనా చేసుకోనీ, 

చేను ఎక్కడో ఒకచోట ఊరికే 
పడీ ఉంటానుల) 

ఊరక పోదు 

వ్యర్థము కాదు, 

నాకును [వయం 

యెక్క. శాపియం, బూరక' పోదు.. 

బౌ, 

బగు టొ క్క. టి 

“నా వంటివానికి చెరుపు చేస్తే ఊరికే 

వాదు లి 

ఊరగుంత 

రొచ్చుగుంట వంటిది, 

తాళ, సం. 2.15 పే. 

ఉఊరంత బలగము 

ఎక్కువ బలగము, 

6డ్తురంత బలగం బు) 

CRO 

విజయ. శ8.188. 

“వారి శేమమ్మా, ఊరంత బలగ ముంది. 

ఏ పని పట్టుకున్నా గబగబా ముగించు. 

గలరు,” బ్” 

ఊరంతా ఉడుకు 

గ్లో లగు. 

“ఓషధ ప్రస్ణ ముల్లల నుడుకుచుండ ల 

వార, 5.10. 

కకక (ఊళ్లో దొంగలు పడ్డా రని తెలిసి, 

ఈ ఊరంత ఉ డికిపోతూ ఉందిఎలిజా, 

కా డాపీల్తను లేవదీసుకు పోయా డని 

ఊరంతా ఉడికి పోతూ ఊంది.' చా" 

ఊరంతా గుప్పు మను 

వాక్కు; ఊరందరికీ "తెలియు. 

కొ తః 484. 

ఊరకుక్కా 
వనికి మాలీనది., 

“నూరు ఊరకుక్క లె నా ఒక వేట 
కక్కొ_తో సరి పోవు. 

ఊరజోగి. 
 ఊరూరు తిరిగి ఛికు మెత్తు 

కొనువాడు, 

“ఉరగకంకణుతోడ నూరజొ గులను, 
| సరి చేసి యొన్నినచం దాన నవువ. = = 

కె, ర, 105... ' 
గా, హరి, ప్రథ, పంక, 7576, 
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ఊశరడించు ఊరకుక్క_, ఊరవందివంటిదిె, 

ఓదార్చు, ఉలాంటివాటిలో “ఊరి వచ్చ 

కవల ఊరడింప్రుమాటలతో ఏంలాభం? 

వీవో నాయపడాలి గాని. వొ... 

ఊర దై వనములు 

చిల ర చేవతలు, 

“ఈతే శికీంప రతీంప ఉఊరదైవ 

ములు నొగి నితని సరా 
తాళ, సం, 9.240. 

చూ. ఊరబసువులు (వివరణము) 

డశరపంది 

ఒక తెట్టు; సోమరి; వనికి 

మాలిన వాడు. 

“ఊరపందిలా బలిసీపోయాడుఎ వా. | 

వా, “వాడు వట్టి ఊరపంది. 

ఊరపిచ్చుక 

ఇండ్లలో తిరుగు పిచ్చుక , 

“వెన తేయఖగంబుతో నూర పిచ్చుక, 
శాజరత్నంబుతో -“గాజువూ'ససలి 

చెన్న. 

ఊర (ప్రొద్దు గుంక లేదు 

ఊరు మాటు మణగ లేదు. 

రాతి చాలా పొద్దు పోవ లేదు 

అనువట్ల ఉవయోగించే 

వలుకుబడి, 

“నిండినింటిలోన నీ కేల భితిల, నోల, 

యూర (బొద్దు (గుంక లేదు.’ 
టు 

హాం 'సం 4. 287. | 

ఊర బండు 

"తేనెలో ఊర వేసినవండు. 

ఊరబసువులు 

రణరిలోని పశువులు, 

' కశకావించిన యలనామ ైనువుల 

జో 
MM సీచ మన్న 

Pe) 

భావము కానవ సుంది. 
అలానే 

వళఇశతలా కొ నవ్వూ డల్లా 

ఆక్ట్ కై 

యూరలయను లీ జెనాటి 

తాళ. నం. 9.6]. 
చూ. ఊరచె వములచ, 

ఊరబ్బ నారబ్బ చేయు 

ఊరూ నాడూ ఏకం వేయు, 

అలరి చెటు, 
పకా ఈ 

“ముగు డొక్క_మా టంశు చాలు, 
ఆడి ఉఊోరబ్బ నారబ్బ వేనుందిలి వో, 

ఇది రాయలనీవములో బాగా 

వినబడే మాట, 

చూ, ఊరూ నాడూ ఏకము చేయు. 

ఊరన గొను 
ae) 

( వేలిగణుపులు వాచు, 

ఊరగా (వానలో తడిసి) 

ఉబ్బగా, వాయగా, 

“6 కెందటను వఆఅదవారంగ మిలద 

. వానయు' 

, నూరళు గానం? 
య 

గురియ. . | వేళ్తసంధులును 

పండితా, (పథ, డీకా, పుట. 147. 

ఊరార్చు 

ఓదాద్చ, 

చూ, ఊరడిం-చు, 

ఊరించు 

1. ఆశ కల్పించు, 

నోట నీరూరించుటయమె. 

వచ్చినవలుకుబడి, 
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“మాటిమాటికి వేలు మడిచి యూరిం 

చుచ్చు 

నొక్క_6డు, భాగ. దళ. పూ 

2, ఆకరి ౦చు. 
యా 

* మొ, లి, 

“ఆ అబ్బాయి నలా ఊరించడం 

తప్పితే ఆది దగర చేరనిచ్చినపాపాన 
౧ 

పోలేదు.” 

ఊరికి ఊరు 

ఊరంతా, 

“ఇటీవల వరద వచ్చి ఊరికి ఊరు 
కొట్టుకు పోయింది.” వా, 

“ఇలాగే ఊరుకు బదులు 

(గామం ఇత్యాదులతో కూడ 

ఈ వలుకుబడిని ఉవయా 

గిసారు, 

కమ. 

ఒగామానికి ((గామం దేశానికి చేశ ౦ | 

ఆల్లాడి పోతోంది.) వా, 

ఊరికి పోవు 
చూ. ఊరు పోవు, 

ఊరిదారి పట్టు 

-వెనుదిరుగు, 

“త త్రరమ్మున నూరిదారి పచ. 
శవ 9.65. 

ఊరిమిద పడు 

వని లేక ఊరంతా తిరుగు, 
“ఇంట్లో దండిం చేదిక్కు. లేక వాడు 

ఉఊరిసూద పడాడులి నా, 
రపి 

ఊరిలో ఇల్లు లేదు అడివిలో 

చేను లేదు 

ఏపపూ లే దనుట, 

“వాడికి పిల్ల నిస్తా నంటా వేమిరా? బుద్ధి 

ఉందా శేదాశి వానికి చూడబోతే 

స్రీ 

. ఊళ్లో ఇల్లూ లేదు, అడివిలో చేనూ లేదు. 
నూరు-గాయలం దినుచుండు 

. 496. ' 

వాళ్లే కట్టుకొని మన పిల్ల ఏం సుఖపడు 

తురటిళ్ బప, 

. ఊరివారల తలనొప్పి 

ఊరివారికి బాధ కలుగజేయు 

నట్టి, 

“వాడకు. బగ రయూరివారల తల 

నొప్పి. శుక, వ్, 20. 

ఊరు కాచి తిరుగువారు. 

(గామరతుకులు, తేలవరులు. 

“క తివాతులతో నూరు గా చి తిరిగి, 
యాడుమురుపా శళముల 6 గాం చె 

జా, వారి, 1.140. 

ఊరుగాయ 

సెలవ ఉంచుకొనుటకై ఉమ్రా, 

నూనె మొదలయినవాటితో 

వెట్టిన మామిడికాయ, నిమ 

కాయ మొదలగు ఊరగాయ, 

ఊరు చక. బెట్లు 

స్వేచ్చగా ఊరంతా తిరుగు, 

వ్యభిచరించు అని సూచన, 
“మొగుడు ఊరు వెశేసరికి ఆవిడ ఊరు 
చక్క బెట్టి వస్తుంది. 

డిశరుపిండి 

వచ్చడి, 

రాయలసీమలో వ చ్చ డిని 

ఉఊరుపిండి అనే అంటారు, 

రూ. ఊరువిండి, 

ఊరు పేరు తెలియు 
వివరము తెలియు, 

“వళమ్కే యూరును ేరనుం చెలినీ 
యొదిక చేయుద మెల్ల శార్య ముల్)? 

© య 

రూహె, 1.49, 

వె, 
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“ఊరూ పేరూ తెలిశాక గానీ ఎవరి | “తలం ప నెచ్చట నెన దా నూరు లేక, 
తోనూ స్నేహం జేయ రాదు.” చనా, ఫొలిమేర గల్తు నే??? 

| పండితా, (పథ, వాద, పుట, 636, మజ్ను న 
ఊరు బరు లెని చూ, పురం లేనిది అంతఃపురవమొో * 

ఆనామక మన. 
Pn జ ఊరు లేనిపా లిమేర 

శడరు పేరు లేనివా శింతమంది వే 
నం: య వా | ఉండ దనుట 

| 
| 

స FF తాళ్ల, సం. 12.55, 
రువాక య 

ఊోరుల ఊరువాడు చెలమ 
ఉబుసుపోక, 

“ఒక లుమ్మలిం చిన నొకపూట వెలుపట | 

నుండుమో -చనుచెంచి యూరుపోక',) 

భోజ, 5,210, 
| 

తాళ. సం. 8.460. 

ఆ రందరూ సళ్లు తెచ్చుకొనే 

చెలమ అందరికీ అందు 
బాటులో ఉంటుంది, 

ఊరు వెళు 
గ 

రుబోవు 
మజొకయూంరికి పోవు. 

“ఆ అబ్బాయి ఊరు పి “యాట్ల, పడి 

రోజాలప గానీ రాడు.” వా చూ. ఊరు పోవు. 

| ఊరూ నాడూ ఉడికిపోవు  . 
ఏదో నంగతితో . కారం తా. 

గనే లగు, 

ఊరు మెచ్చు పెండిలి 

ఊరివా రందటు మె చ్చదగు. 
ఏవాహాము, 

“చిక్కా_ట్లు వలదు చెలులకళ, బె క్క 

టిః నూరు మెచ్చు "పెంజిలి గలిగిన) నాయక, 90. పు. 

| 

“కన్న తోం డి మరణ కారకం డని చెత 

ఉఊ. హరి, 5.152, ' 
| ఊరూ నాడూ ఏక మగు 

మూరు నాడు నేంటి కుడికిపోవు. 33 

ఊరుమేలు తోడుమేలు అల్లకల్లోల మగు, 
స్వగ్రామము, న సహాచరుడు కర్రు ఊల్లో మొన్న జరిగిన కొట్లాటలాళి 

వీరివల్ల కలి "మేలు, డోరా నాడూ ఏక మయింది. 09 వా, 
సదానంద, రత, 61]. చూ, ఊోతూ వాడా "వీళ్ల మగు. 

ఊరు లేక పొలిమేర గల్లునా? ఊరూ నాడూ ఏకము చేయు 
i | . 

ఆనలు లేనిది వడీ ఎక్కడిది . వివరీత మయిన ఆర్భాటము 
Gs ‘ 

వంది, చేయు, 

| 

ఊరే శే లనప్పుడు ఆ ఊరి పొలి “తోడికోడలు ఏమో అనిం దని ఆ 

మేర ఎలా ఉంటుంది? | వీర్ల ఊోరూ నాడూ ఏకం చేసింది. హా, ' 
| 30 థ చూ, ఉోరబ్బ నారబ్బ' చేయం, 



కహా. ఊ-రా ల్సిగి ఊర్డి టొటె 
౧ 

ఊరూ 3 పేరూ లేనివాడు  “ఊగ్షాయలుక్ వనపర్శ భోజనములం 

. మురుకు దొప్పార ౨” బహు, 4.49. 

ఆనాః | క డికి : | చూ. ఉఊరుగాయ, 

“ఆ ఊడటూఘూ “పీరూ లనివా విలను ' | 

శ ౧ ఊరితము చేయు 
ఎవరిసారు ౪’ వా “ప 

రూ, ఊరు పేరు లేని లాభము కలిగించు, 

"ఊరూ వాడా ఏక మగు 
దూ. ఊరూ చాడూ ఏక మగు, 

ఊరేగించు 

_ మెరవణి చేయు, 

వ్యంగ్యార్గంభో నే ఈ వదం 

ఎక్కు. నగా ఉవ యోగిస్తారు. 

ఈక, ఫ్రీ, శ్ళేమో ఊలిగడ్లలు కట్టి ఊరీ 

గిస్తా రట ఆ ఊరు పోతే”) 

ఊరేగు .. 
తన గొవ్చను (వ ద ర్నిం చు 

కొను, 

వ్యంగ్యంగా, నిర ననగా “పోవు” 

అనేఅర్గంలో కూడా ఉపయో 

బె, 

. గిస్తారు, 

“వాడు తానేదో గొప్ప కవి నని ఊశేగు 
తున్నాడు వా, 

“వా డెక్కు_డికి ఊశేగాడోకి మన 
కెక్కు.డ కనిపిస్తాడు CER చా, 

ఊరెటిచెలమ 

వూ 

చెలను ఎన్నడూ శూన్య మె 

పోదు, 

“కతీరనియూహాల తెండేపలు 

ఊగశకటిఇలమలు ఊడివోనిపంటలు,? 

తాళ్ల, సం, 11l.ll. 

ఊరాయ 
"త 

డారుగాయ. 

' వాడు సంసారానికి బాలా ఊోర్జితం 

నామె 

“వి డేదో నుహో డర్ట్ తం చేస్తున్నట్లు 

మాట్లాడుతున్నా డే ౪) 

డోర కపుం(డాలు 

వశునానూలు 
6౬ 

ఊర్చిండి 

టఊఆరుపిండి, 

ఊర్చిండివ డెము 

వడియము, 

“పడి (మింగువానికీ లింగ 

వ డెముల*ి 

చేస్తున్నాడు. 33 

Ch 

మూర్చిండీ 

న్ం, నార. 86, 

ఉఊఅిట బుచ్చు 

జాజబుడించు. 

“లో నుంచక భీతి యంచు వినయో 

న్నతి నూఆటం బుచ్చి యంతటన ఎ 

పహాం'స, 8.121. 

ఊజడ బల్కు 

ఓదార్పు. 

“ర్మ పగిదిక మురారి 

నూఆిడ 6 బల్క్ ల” 

ఊంజుడ (టోచు 

ఊబట కలిగించు, 

“రీ యదువీర! బనీ నూఆిడం 

(బోవవె స సప్తరా్యతముల్ ?)ఆము.4.29. 

ఊంజడించు 

ఓదార్చు. 

వాదయేశ్వరి 

పారి, 4.15, 

వృష 
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డఊబిడిలు 
చూ, ఊజుడిల్లు, 

ఊంజడీలు 
తన, 

ఓదార్పు చెందు, 

యూ, ఊఅడిలు. 

ఉఊోలమాలగుడుచు 

కలతవడు, &ోభ చెందు, 
“బిడిముడిం బాందుచు నిగ మిట్టి మిట్టి, 

పడ బల్కుులు తొటుపడ నూల 

మాల్క గుడుచుదు...” నవ. 8 భా. 

ఉళలవడు 

శప్తించు, భోరు మను, 

“ఊలవడీ చూచీ కామోాతీ నుతరించె 

++. అకాలవృష్టి.) హార, 2.22. 
న 

ఊళలుకొను 

నిలుచు, 

ఊలుకొలుప్ప 

నిలుచునట్లు చేయు. 

ఊలొ్క్క-ను 

చూ, డోలుకిొను, 

ఊలె్కాల్చు 

చూ, ఊలుకొలుపు. 

ఊళు దోచి గుళు కటు 
గ ౧ టె 
ఒక మంచివనికై_ యెక్కువ 

“త్రము యూళ్లూళ్లవారి చెల్ల రావించి? 

పండితా. 'పథ, పురా. “పుట, 416. 

ఊకోవాళ సొతు 
౧౧” గి నో 
ఇతరుల సొత్తు, 

“ఊళ్ళో వాళ్ళ సాతుకు అందరు ఆధి 

కారులే అంటారు! ChE 

ఊవాడు 

ఊగాడు, 

“ఆఅలరుం బోడుల లోపల, నలరుం 

బోడుములు నీకో నగల మనుచు, దల 
౧ 

వూ వాడక యుండుము తలనూను 

ధరించి వికచ తామరసాశ్ష్నీ !”” 
పారి. 1. ఆ 

ఊసకాళ్లు 

ఉఊాచపోయిన కాళ్లు, 

ఊసరిల్లు 

చికు, కృశించు. 

ఊసీవాసము 

ఈర ౧, 

ఎనీ శర. 
ఊసు (సీ కెందుకు ? 

చెకువనులు చేసేవ ట ఆవ, 
౧౧ 

నను చూచుకుంటాను.'? దా 

| ఊసుపోక 
యోగించే వలుకుబడి. 

మదన. శత, 40. 

ఊళూళ్ల వారు 
గాగ 
(గామ (గామంవారు, ఊరూరి 

బారు, 

నా (నీ) విషయంలో కల్పించు 

కోవద్దు అనువట్ల ఉవ ఇవా 

గించేవలుకుబడి 

నా ఊసు నీ కెందుకు? నీ సంగతి నీవు 

చూ-చచుకో ఎ కామ. 

“వీడను నా కెందుకు. నానంగ తి 

ఉబుసుపోక, 

ఊసుపోవు 

కాలడేవ మగు, 
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ఊసులాడు ' గావ బుణమొ పణమో వివారింత 

మెప్పు డని? 
కబుర్లు చెప్పుకొను, 

“కనల తల్ ముచ్చట కళ సులా జడెదరులిి 

చేతలకి. 74. 

ఊహాగానము చేయు 

ఏదో ఒక విషయము పై 

ఊరికే ఊహించు, 

ఊహాపోహలు కల.... 

ఊపహాోపోహాలు కలవా డంకు 

వివేకి, బుద్ధిమంతుడు. 

బుణము తీర్చుకొను 

ఎవ నైనా మేలు చేసినవ్వుడు 

ఉవకారమునకు (వత్యువ కార 

మునరించు, 

ఇది రకరకాలుగా ఉవయోాగ 

పడుతుంది, 

“ని జలం తీర్చుకో లేను, 

“వక్ర నేను బుణవడినాను, 

“ఏ కేదో చేసి యా బుణం 

తీర్చుకోవాలి” ఇత్యాదులు, 

“స్ బుణము దీర్పంగ ల వాండ నే 

యటంచు. వాంస. 1.25న్, 

బుణము తీరు 

నంబంధము తెగిపోవు. 

“నీకు నాకును బుణము దీరెలి 

(శవ 5.858, 

బుణము వణము 

అప్వూ నపూ్యూ, జం, 

పాలు గాజెడు నీదుకపోలఫలక, 

మందు గనుంలగొన నిమ్ము నాయకము 

నేడు, మొదు లదాలు గిదాలు మోటు 
ది ద ద 

బంభం తెగిపోయింది. 

బుతు కాలము 

కదిమాౌయి, 0, PA పు. 28, 

బుణము వడ్డితో స్గు 

చేసినవనికి పూర్తిగా |వతీ 

కారము చేయు; వడ్డిత్ పాటు 

అప తీర్చు, 

“ఆ సభలోం గొన్నబుణ మంతయు 

ఏ గంటి వడ్డితో ౨ 

భార, కర్ణం 8.195. 

బుణానుబంధము తెగు 

బుణము తీరు, 

“బుణానుబంధరూతేణ వశు 

వ త్న సను తాలయాకఃి అన్న 

దాసివై వచ్చినది, 

“తప్ప రాదు బుణాను బంధ౦బు 

చెగినం (బాణపద మెనవలపును చానీ 

చని. మను. లి.140. 

“వానికీ నాకూ ఆనాటితో బుణాను 

వా, 

రజోదర్శన మయిన వది 

దినాలవరకూ బుతుకాల వుని 

కళ్తాశాస్త్రం, 

బుతుమతి యగు 

రజస్చ (ల యగు, 

ఎం. ఆర్. ఆర్, వె. 

ఈ మాటకు ఇంస్సీషు వొడి 

అతు,రాలు, మున్న మొన్నటి 
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 చాకాొ అ డెసుల్లో ఇలానే 
య 

(తె చేవారు, 

కయమ్మారారె (గారికి, 3 పాణి, 6.97. 

ఎంగిలాకులు నాకు 

" వీచమునకు పాల్పడు. 
శకవాడు ఒటి ఎంగిలాకులు నాకేవాడు. 

ర వా. 

ఎంగిలించు 

ఎంగిలి చేయు, 

మొన. లావులించి వాసన సల్ల బనీ 

గొని లేలదేంటిగము లెంగిలింపకండ ఏ 

కమా, 8.109. 

“వాడు అన్నం ఎంగిలి వెనినాడుం 

వొ, 

ఎంగిలి కాశించు 

ఉచ్చిష్టమునకు ఆశించు, స్చ 

కార్యమునకు పాల్చడు, 

Es విట్లా ఎంగిలి శాశిస్తా వని అనుకో 
లేదు. 33 వా, 

. ఎంగిలిక కూటి కాళశించు 

వర్తి, కాళించు అనువట్ల 

కూడ ఉపయోగిస్తారు, . 

| చూ, ఎంగిలి కాశించు. 

ఎంగిలి గావించు 
ఎంగిలి చేయు, 

(స్రీ విషయంలో అయినవూడు 
వర ద్ర ని కవయు అని; 

అర్థ ము, 

“అనంగ క్రీడాసంగతి నెంగిలి. 
-గావిం చెలి) నిర్వ. 6.74. : 

ఎంగిలి గుడుచు 

 నీచపుతిండి తిను, 

ఎంగిలిచేత కాకి (వేయనివాడు 

అతిలుబును. 
ధి 

ఎంగిలి చేతితో కాకిని అదిలి స్వే 

ఆ మెతుకు ఎక్క-డ కింద రాలి 

అది తింటుందో అని భయవజే 

వాడు అనుట, 

“కొసరి యొంగిలిచేతం గాకి (వేయని 

వాడు, సత తాన్నదాన ప్రళస్తు నుం 

డయ్యెలఎో పాండు, 4.210. 

ఎంగిలిచేయి విసరని 

అతిలోఖి మొన 

“వాడు ఎం గ లిచేతో వినసేవాడు 

కాదులి వొ, 

ఎంగిలి చేయు 
చూ, ఎెంగిలించు, 

ఎంగిలీపడు 

కొద్దిగా భోజనము చేయు, 

నాలుగుమెతుకులు తిను, 
“నా కేం ఒంటో బాగు లేదు. కా స 

(ap) ఖాలీ 

వెంగిలిపడి లేచాను. 

ఎంగిలిమంగలం 

అనాశచారభరిత మనుట, 

వా లిల్లు అంతా వింగిలిమంగలంగా 

ఉంది 

ఎంగిలిమందు 

"తేనె. 

భ న్నాదులు తేనెతో రంగ 

రించి నాకించడం అలవాటు, 

అందువై యేర్పడినది. 

బో 

Ch 

' ఎంగిలిమాట 

ఎవరో అన్నమాట, 

మాటా, 26, 
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ఎంగి ళ్ళెత్తు 

పీచపుసనులకు పొల్పడు. 

“వచ్చి రెండకన్ను నీడకన్నును నెటుం 

“ఆ వెధవ వాళ్ళింట్లో వీళ్ళింట్లో ఎంగి 
శ్రిత్తుకంటూక్జిబతుకతు న్నాడు.” వా, 

ఎంచులు 

తవ్వూలు వట్టు. 

ఎండకన్ను ఎబుగని 

బటు 
oe) 

ఇలు వెడలని, 

“6 ఏందక న్నెబుంగనియో రాజ 

చం[ద్రుం డవని శా(తవులక నర్పించి 

గనిప్రురం|ఛులు,...? 

భార. ఆశ. 1. 118, 

నా. ఎండకన్ను నీడకన్ను ఎలజుగని, 

ఎండ కెండి వానకు తడియు 

అన్నిక సాలకా బరు 

జొ 

టు 
అసూర్య౦ంవశ్య యును “డేలో 

ch చాల 

ఏమా(తం కష్టమూ ఎటయిగని, ' 

సెక్కు_, గానల6 (దిమ్మరి శాయంబు. 

డస్పీఎ” పల్నాటి.. 92 చే 

“ఎండక స్నెబుంగని యిం (దుని 

యిలాలు, పలుపంచలను జూలిం బడియె 

చందు.) భాగ. 8.469. 
66 ఎందుక న్నెఆుంగక యే పొద్దు నన్ను, 

నండ౮ చాయని వాడ వయ యో "నేండు, 

ఇంతి యింటికిం బోయి యేువము౦టి 

వన్న?” సారం, 2.58], 

చూ. ఎండకన్ను నీడకన్ను ఎటుగని.. 

ఎండకన్ను సీడకన్ను ఎయిగని 

ఎండ మొగం చూడని; కష్ట 

మెరుగని, 

66 క్రీడ మె చెండకన్నును నీడ కన్ను, 

చనెటుంగ కన్నలం దమ్ముల కీతుల 

సుతులం గూడి సుఖ మున్న వారము 

హారిశ్ళుం దభూప ! 159 వారిళ్చ, Fe 

చూ, ఎండకన్ను బఎెబుగని, 

వఎండకన్నును వానకన్నును 
ఎతుగని 

కష్ట మెరుగని; ఇలు వెడలని. 
16 

ఎండలో ఆరవేయు, 

పత్ర డిబట్రలు ఎండగట్టుదా మంజశేదండె 

మైనా “దు. 33 కామె 

ఎండగిటు ట్టు 

వడ దెబ్బ తగులు, 

రా. వి. 269, 

ఎండతాకు 

వడ ెబ్బ తగులు, 
బెడద  మగుెనెందతాంక నం దొడి 

మలు వసివాడిఎి పారి, 4.19. 

ఎండ నుండగ నీడ యెదురు 

వచ్చు 

ఎంతో బాధ వ డు తుండగా, 

తనంతట ఏదో ఒక ఆశ్వా 

నము నవుకూరు , 

“ఎండ నుండంగ నీడ యెదురు వచ్చుట 
గదా నుదతి చలని చూపుల జూచె 

“స్పని ఏ) ఉపా, 8.49. 

ఎండపసుప్పు 

అశాశ్వతము, 

సరెండ వడి యేర్స్పడే వసుపు 

రంగు, 

వనుపు ఎండలో వెడితే రంగు 
మారుతుంది అనుటపై 



నీ ధునులు ఎండ బెట్టు దా మనుకుం 

టుంకే యింతేలో వర్షం, ముం చుకొని 

వచ్చింది, 99 వా, 

ఎండ మటువు 

గడుగు, 

సాంబ 

ఎండమావుల సీన్ల 

లేనివి, 

ఎండమావులు స్ళ్లుగా కెనిపిం 

చినా అందులో సీళుండవు, 
౮౯ 

తాళ్ల, సం. 7.94. 

ఎండమావులను పట్టగల 

అసాధ్య కార్యము లొనర్బ 

గల, ఏమైనా చేయగల, 

నిరసనా ర దో తక్రంగా 

అనుమాట,. 

“ఉండం బాసి 

నేను ఎండలు నీడలు" కాసె 
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| యేర్పడినా ఏర్పడి ఉం డ ఎండమావులు 
వచ్చును, మృగతృ్ద, 

కకయ్రాంత్రన్సిరు చెలంది నంత మూటాయిటి, “ఎండమావులట్లుల సంపత్స్భ్ళతతులు, 33 

దూది యెండపసుపు దొబ్లీ యక్క. భార. ఆది. 5.159. 

రంబు... మేను. 73 కిము, 6. 62. ఈ ఎండమావులను దప్పు "బేల దిఠు 

నండబడు నోయమ్మ.? తాళ్ల, నం, 454, 

ప్రాకు... ఎండమావుల కడగాన్ల గట్ట 
నూ ఎండవడు. నేర్చు 

ఎండబాటు అసాధ్య కార్యములను జేయ 

.. ఎండిపోను, గలవా రనుటలో నిరసన 
పందడలవాజటినపాల మెండం౮బాణ,? . రగూచినూ అవేమాట, ఎండ 

,2 »t OO 
మను. ల.129. మానవులను కాల్లు కట్టి 

ఎండ బెట్టు వేయడం అసాధ్యం కదా! 
ఎండ ల్ ఉంచు, పండిత. (పథ, పురా, పుట, తిరి9.. 

ఎండలు నీడ లగు 

నాభాగ్యము చెడు, 

“వండ వండ నట్టుగా వారి 

నక్వేవ్కు యెండ 'లెల్లా నీడ లాయ నింక 

నటివాూటలు.? తాళ, సం, రి్ర్?. 

ప్రక్క_డ ఎండ ఆనందసూచ 

కం, తద్వ్యిరుద్దము నిడ, 
యు 

జాచి 

౦డలు నీడలు కాయు 
మంచికోజులు పోయి చెడు 

రోజులు వచ్చు 

నడవిలో నొకతె 
నేమి 

తాళ్ల, సం, శి, 668. సేతురా 12) 

ఎండ లేనినాటి నీడ. 

కనా, 8.185... 
ఉండ దనుట, 

తాళ్ళ, సం, 12.5ని, 
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ఎండలోని నీడ ఎండువులు 
[శమావనోదకము, | ఎండబోసిన ధాన్యము, 

తాళ్ళ సం, 11.8 ఫా, 125, 

ఎండవడు 

1, ఎండలో వయాణము. 

చేయు, 

2, ఎండ బాగా ఎక్కు. 

“క, తెరువరి యింత యెండవడి తేల 

యట్టి విం శేమిభాగ్యముల్ ౨) 

గంధ. 66. 

“దూరము నోయి యొండవడీ దూపిలి 

వచ్చిన పాణచాథునిక చ్యారకవాట 

శీవాళులదాక నెదుర్కొ_ని...?) 

కాశీ, 2.8]. 

““ఇశాగా ఎందవడి పోయింది. చలబడిం 

త ర్వాత బయలు బేరొచ్చు.)” | 

చూ, ఎండపడు, 

ఎండ వాలారునందాక 

వొద్దు వాటాబేవరకూ అని 

చేటిరూవం. 

చల్ల బడేవరకూ అనుట, 

“బండ వాలారునందా.ంక నిండుకొలని, 

తీరమున మజటేీసీడ నిదించె నతడు.) 
ర్ి 

శిన, 8.27. 

చూ, పొద్దు వాటాలు, 

ఎండుగులు 

ఎండబోసీన ధాన్యము. 
“కలనుప్ర ఖుండుగుల్ (దవిడకన్యలు 

ముంగిట గాచి. ము, 1.75 

రూ. ఎండువులు, 

ఎండు తెవులు 

తృయలాంటి వ్యాధి, 

శర, 

ఈముంగిళ్ళ -నెండువులు గానం బడవుంి! 

చజేయూ, 8.84, 

భూ. ఎండుగులు, 

ఎంత కాదు! 

ఎం కైనా అగు ననుట. 
“ళర్చాంంక్రత్రోడం జా త్తమెల్తంగరలగి నీ నె 

మించె, ఏకట "సెవ్వరి క కిన నెంత గాడు 
(పీయము, 09 తాళ్ల. సం, 12.885. 

ఎంతకు దెచ్చెను? 

దీనివల్ల ఎంత అనర్థం కలిగింది 

అనువట్ల ఈ వ హా గిం వే 

పలుకుబడి. 
కామె 

ఈఈ ఎంత కుం చెచ్చె నే సరని జేత్నణ 

చెథుములుకి 90 ఆము. 5.77, 

“నువ్వు ఆ రోజు ఏవో తమాసాక 

అంజు ఆమాఓ ఎంతకు తెన్చిందో 
చూడు, అతనికీ నాకూ బద ద్దట్వేష 

వా, యేర్చడింది. 09 

ఎంతకు నెత్తుకొంటివి ? 

1, ఎంతేకు ఎక్కు. వెట్టితివి, 

ఎంతకు దిగితివి, 

ఎంతకు తెగించావు? ఎంతకు 

సిద ద్ధ మయ్యావు! అన్న అర్థ ౦లో 

ప్రయుక్త క మవుతుంది, 

“నా కొప్పని వాస నిచ్చితి వప యిటు 

'లెంతక నెత్తుకొంటి విం, కెప్పనికెన 
నమ్మందగుే.” శుక. 1. న్క0, 
“దయ యింత లేక యుంతకు సెతు 

కాంటి రృక్కట మిమ్ము గన్నది గాక 

| తల్లి.) భుక, 4 42, 
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ఎంతకు దిగితివి అనే నేటి, ఎంత కై నా తగును 

వాడుక. . 
ఏ వడుగు కనా సిదవడును,. 

"రాయలసీమలో ఎంతకు వగ 
డెగితిపి 

అంటారు, 

ఎంతకు నేరరు! 

ఎంతే నైనా సిద్ధప వడతారు. 

అసి తాత్పర్యం: 

“ఎంతకు నేర రంత తెగియించినవా రది. |. 

యున్నటే కదా. శుక. 4. 28. 

ఫీడు ఎంత శే కైనా తగును, 

ఎంత. శ నా మనిషి మొద. 

లయినవాట్లో ఈ వలుకుబడి ' 

వినవ స్తుంది. 

ఎంతకు లేడు ? oo 
| కర్మ భరి పాటి: - 

ఎంతవవికి సి సిద్ధపడి సదు 1 ఎంత. 

“వసి వై నను సిద్ధపడు ననుట, 

*శపంతకో కేకు నారదమునీందదుండు ' 

శారి వినంగ నేను వినరగాలి 

'ఎంత కెంత 

ఎక్కడే 

- చ ప్రీన్లి 

కెక్కడ ? 

చెప్పవలయు "నెంత వెంత? 

. 2.81. 

ఎంత రైనా మనిషి 
" ఎంత్ దుష్కా-ర్యం 

నైనా సమర్థత గలమనిషి... 

పారి, 180. 

కీ 
చేయ | 

“నిన్న తప్పక వాయపడ శో నని ఈ 

ద్రోజు తానే వ్యతిశేకంగా పని చేస్తు 

అసి ఇదేచోట న్నాడు, అత "నెంత కైనా తగును... 

ChE 

ఎంత గింజుకున్నా 

చూ. ఎంత తేన్ను కన్నా * 

| ఎంత చెప్పితే అంత 

ఆ మాటకు తిరుగు లే దనుట. 

“ఆ పెళ్లాం. ఎంత చెప్పితే ఆంతే, 

' వాడికీ ఏమాతం విచతణ బేదులి "వా, 

. ఎంతటిదవ్వు ? 

వాలా దూరము మాకూ 

వానికీ వాలా. దూరము- 

అనుట వంటిది, 

చేవ ర-చచియించుట కే 

| తగినట్టివార మా, భూపవశేణ్య ! మేము 

-పెజపోండుము "ల౦ త్ర టి దవ్వు వరా 

శనం) కళా. 7.229. 

ఎంత తన్నుకున్నా 

ఎంత అవస్థ పడినా, వం చేసినా 

అనే సందర్భంలో ఉసరఠెనా 
'గిస్తారు, , 

(కను వ్వెంత గింజుకున్నా ఎంత తన్ను 

పన్నా వాడిదగర దమ్మిడీ రాలను?’ 

అరే, 

ఏంత తన్నుకన్నా వాని కా పద్యంలో 

ఒక్కు_ పాద ఆర్థం శాదుల) వొ, 

(వా డెంత కనా సమర్ధుడు, పొగడ ఎంత తల బద్దలు కొట్టుకొన్నా 

౫లడు, తెగడగలడు. వా "వడు నమ్ము 
“శాఢు my డ్ 

[1 గ్ | 1 

ఎంత విడమరచి చెప్పినా, 

క్రొ త్త, 78, 
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ఎంత తీపు! యున్నాండ భీతి. జెందకు మనినన్ ఎ) 

ఎంత అన క్రి; ఎంత ఆశ! హాంసం లీ.222, 
“భూమికి గాన. ఘోర సం రా ““పంతేపని వచ్చీనా న నున్నాను గదా, 

నుము శయచుండుదుడు రాజులు నీవలా కూచో బావా ! ఎందుకు దిగులు 

దొల్లియు నెంత దీ పొకో.? పడ తావు’ వా, 
భార. భీష్మ. 1.15, ఎంతమా టంపే అంతమాట 

ఎంత దిగిన మిరియాలు అను 

“జొన్నల స ఫోవా + నోటికి వచ్చినట్లు దుర్భాష 

ఎంత చెడ్డా నత త్త మున్న వాడు లాడు, | 
4 సత్త మున్న వాడే అనుట, న్వు సంపన్నుడ వె తే కావచ చ్చు. 

ఆంతమా (తాన సీవు ౩ ఎంతమా టంటే 

ఇచే అర్థంలోనే వడుకున్నా ఆంత మాట అం౦ంటూ౦ ఆటీ ఊరు 

ఏనుగు సబ్దం ఎ త్తుంటుంది క5ంటానా ఏమిటీ 999 నొ 

ఆ న్న లాం వ వలుకుబడు “ఆ డేం కోడలో నమ్మా! | వాళ్ళత్త తను 

పట్టుకొని ఎంతవా టంటే అంతవాట. 

ఆంటుంది. 93 వా. 

మిరియాలు విలున గలవి. పత్ర మీను వచ్చి యెంత. 
జొన్నలు చాలా చౌక, ఎంత మీనును (మింగె ॥ 

ద్ మిరియాలు జొన్నల ఎంత చిన్నవాడు ఎంత పెద్ద 
వెల చెయవా అనుట, పనికీ ఒడబడెను అను వట్ల 

లున్న వి. 

ఏంత దణీగిన మిరియా, లుం జొన్నల ల వలుక 

సరిపోచే లం 'జెత నములందుం. గొమి ఉవయోగించెవలుకుబడి, 

శెలన్ గాలువవౌే!'” ఉ, హరి. 1.75. పెద్ద చేవ చిన్న చేవను 

ఎంతదనుకా (మింగుట ఆలవాటు, తిది 

రుద్ధస్థితి ఎది సూచించును, ' 

ఎంతదారొ తగరు కాండ జమి౭దం దాయకం గోరిన 

. ఎంతసేపూ. దారి, నిదురు దన్ను చెలియ కీంతే పలికె, 

"నింత మాను వచ్చే యొంతి మానును 

మింగెం గాన (కతుళ్ళీనె శై గంత 

|. చూయుం! రాధి, తీ :ఆ,: 

చూ, ఎంతే దొకౌొ,. 

“ఎంతదాకా వాడినూట వాడిది గాని 

ఒకడు చెప్పేది కించి త్తే నా (గహీం 

చడు,)? వౌ. 

Fr చూ. ఎంతసేవూ. ఎంత మీ లెంత మల (దాగు. 

ఎంతపని వచి చ్చినను . ఎంత చేవలు ఎంత చేవలను 

“ఎంత అవసరము వర్చ్పడినను, మింగ సాగెను? 'వెద్దవి చిన్న 

“ఎంతపని ' వచ్చినను నిదె. చె రత "నె వానిని (మిం గును. శకాని 
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చిన్నవే చెద్దవానివై తిరుగ 

బజెనే అనుట, 

“ఊససె నట వోయె దకట లగ్గ మేలు 

మే లెంత మో లెంత మోలం(చాగు.ి? 

కమా: 4.66, 

ఎంతయిన 

వాలా, 

6“ మౌ నవిఖ్యాతి లాభసంపన్ను6 డగుట్కు 

యెంతయిన నొప్పు నట్టు గాదేని 

హాని.” శుక. 1.867 పు. 

వాడుకలో అ చెం తె నా 
రా 

బాగున్నది ఆనడం కదు, 
. a) 

లి ఏమయినా, 

క6ఏంతయినా "పదచాడుకచా! నీ విలా 

ఎదికించ వచ్చునా €) వా 

ఎంత లే దన్నా 

కపీనం, 

“ఇప్పటి కెంత లేదనిన ని ర్య ది కికా 

బయ నుండు. పాణీ. ] .99. 

“కెంత లేదన్నా ఈ "“పెండికి పదివేలు 
య 

ఖర్చు పెటి ఉంటాడు. వాని కేం? కల 

వాడు) వా, 

ఎంత లేదింతె కద! 

అయితే అయింది లే అనువట్ల 

ఉవయోగంచేవలుకుబడి, 

_ “ఆని పల్కు నత్త కనికర, మున రావే 
యెంత లేదు... శుక. 2.581. 

' ఎంతవారును.... 

కఆనుడు నాత౦డు తత్సంగమా స 

కేసి యెంత లేదింతే కద దీని కేల 

వగవ ౪? శుక, లి.195, 

ఎంత లేదు? 

ఎంతో ఉన్నది. 

ఇది పోయిన దని దుఃఖ మేల 

అనుట, 

ఎంతవా లె నా అని వాడుక 

రూపం, 

ఎంతే గొవ్పవాశ నా అని అరం. 
యై 

“పంత బారును బెలియంగ నెంతవామయఎి” 

కానీ, 1.104. 

“ఎఏఎంతవార లె న కాంతదాసు లే” 

త్యాగరాజ క్రీ ర్రనలు, 

చె (వయోగంలోని రండవ 

“ఎంతవారు ఈ అ రా న్న్న 

సూచిస్తుంది. + 
'ఎంతేవాడికీ ఆ వని సాణిం 

చడం సాధ్యం కాదు” అని వక 

వచనంలో కూడా ఇది ఆంది, 

ఈ ఉచ్చారణలోని "కాకువును 

పురస్కరించుకొని ఈ “ఎంత” 

అది అతి సులభము, కించి 

న్నాతము అనే అర్థాలను 

కూడా స్ఫురింప జేస్తుంది. 

“ఇంత పెద్దవని వేయడానికి 
వా జెంతవాడు ?”’ 

“వాడికీ ఈ వసి యంత ? 

ఒక్క_ నిమిషంలో చేసి వాెజే 

ఎంతవాలు ? 

ఏం గొప్ప? ఏమి నేర్ప? 

వాలూ బాలూ తెలిసినవాడు 

అన్న ప్పుడు నేర్చు, కిటుకుఅన్న 

లతుణార్థం వాలు కున్న చే, 
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“మా ర్పెట్టు నోపని|మాంక లేర్చుట 

యెంత, చా లగు నని వనవహ్నా నవ్వు. 00 

. 10.159. 

ఎంత సేపూ 

ల్ల వ్రుడూ అనుట, 

ఏంత సే వాడికి ఆత్మస్తుతీ, పర 

బ్” 

చూ, ఎంతేదాకొ. 

ఎందాక? (ఎంతదనుక) 

ఎక్కడికి పోతున్నారు అనుట. | 

ఎక్కడికి అని అడగడం అవ 

శకున మని ఎంతెడాక అని 

అడుగుట అలవాటు, 

“సాదు న్న్న బయలుదేరారు. 

ఎందు కైనా మంచిది 

అంత 

పోయినా ఎంతో కొంత మేలు 

ఉండక పోదు. 

కా మేళ్ళరి, శత, గిర్. 

“ఆయనను వెళ్లి ఒకసారి చూడు, 

ఎందు కనా మంచిది. వా, 

ఎందు "పెరటిచెట్టు మందు కాదు, 

సన్నిహితులు ఇదె పే మ్స హితవు. 

తల కెక్క_దు, 

“అలివరిచయా దవజూి అన్న 

సంస్క్భతసూ కిని తెలిప 

వలుకుబడి, 

కా వరటి చెట్టును. తేలికగా | పడ: 

చూసారు కదా | 
“శమక సులభ మెన నమృత ౦ బుం 

పయోజనం చే క 

' మాడుచుుి 

ఎందు_._ఎక 

కొను డందుం బరటి చె ట్టు మందు 

గాదు. ళా. 7.89. 

ఎందు లేని 

ఎక్కడ లేని 

“ఎందు బేనిపలుపోకల మాయలు నీక 

ఏ | వెన్నతో. "జటి నవి.” 

నిందా కప్పితే మరొకటి లేదు కదా!” రు పారి. 1.127. 
ఇది వాడుకలో ఎక్క_డ లేసి 

అనేరూవంతోనే నబడు 

తుంది, 

చూ, ఎక్కడ చేని, 

ఎంబెన్న 

యం టబహ్మా. 

“క అంశే నా రాని యెంబెన్నలబే 

టి యా రోజులలో అధికారంగా ఉందిట 

ఎందాకా €) వా, 
వౌ 

వ య౦(బహ్మ, 

కసక్కె_ మాడు 
-వీళాకోళము చేయు, 

“ఎవ్వారిం బొౌడ గన్న "నెకనక్కె 

విప. 5,26. 

యూ, ఎక 'సక్కెము లాడు, 

' ఎకసక్కెము చేయు 

హాస్యము చేయు, 

“సీ విట వచ్చుట పారిజాత వాసన 

 ఆ్రకటించి నాకు నెక సక్కె_ము సేయన 
కాదె చెపుమా 1౫9 పారి. 1.128. 

ఎకస కరము లాడు 

రిజోన మాడు, 

దక్క వింటి చాని “నిక సక్క_ము 

నిరంకు. 2.12. 

కాకీ, 4.128, 

చూ, ఎకాసక్కె_ము చేయు, 
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ఎకాయకిగా 

మధ్యలో ఆగకుండా, 

“ఆముకు బాలా జబ్బుగా ఉం దని 

తంతి వచ్చేసరికి ఎకాయెకిగా బయలు బేరి 

వచ్చాను.” వొ, 

భూ, ఎకాయెకిని, 

ఎక్కడ చూచిన... 

అన్ని చోట్ల. 

“ఎక్కు డం జూచిన నిండా పెర బనీ౭డి 

కండలు [కొత మె అులగ్డి నిలుపు , 

వారు... కళా. 7.5. 

“ఎక్కడ చూచినా తోరణా లే, 
కెండాలే. ఊరంతా వెలిగిపోతున్న ది. 

CR 

ఎకగ్టాడను (బా దు బొ డుచు 

“బబుగక 

వ కష్టమూ తెలియకుండా, 

దిక్కని యందుము దాయలు, |గక్కు_ | 
తిలం గడుపుచల్ల కదలక యుండన్ 

రామాభ్యు. 2,7. 

అల ఎక్కడ పట్టిన నక్కడ 
(వతివోట, 

ఎక్కడ బట్టినం ళల యికో్క_వ 

లెక్కు_డ నోరు సోకినన్, జక్కెెర 

శా, మా, 1.45. 

“వాడు ఎక్కడ పడిలే అక్కడ అప్పు 
చేశాడు 

లప్పలు, 335 

బా, 

ఎక్కడ పొడిచితే ప్రొద్దా అను. 
ఏ కపషవమూ 

రు 
నుండు, 

కర --మ త్తిల్లి యుష్మత్క_ థా బోధం 
భెందిలి, మెక్కు_డ ౦ బాడిచిలే పాన. 

యతుంచున్ సుఖి, శభ న్యస్థలి రామ 

రాజ్యుమువలెం జే' తొమ్ముపం జేర్చు 
చున్.’ బహులా, 1.115. 

ఎక్కడ లేని.... 
వరీత మైన, 

కకనారకు ఎక్కడలేని ఖోపం వచ్చింది.” 

“ఎక్కడలేని కపటమూ వాడి దగర 
న * 

ఉంది చా, 

' “వానికి తన భార్యమిద ఎక్కడ తేని 

(పేమ. నా, 

ఎకగ్రాడి కెక్కడ? 

దానికీ దీనికీ నంబంభము 

లే దనువట్ల ఉవయోాగిం మే 

పలుకుబడి, 

“వారి వీరి బలససంపద లెక్కు_డి కెక్షడా 

| నృప, (గామణితోడ...”? 

కళ మొక్కె_దము సామి నీదయ్య "నెక 

డనుం (బొద్దు పాడుచు పెజటులక నీవే, 

లేక హాయిగా | 

రదమ. 22 పు 

_ఎకగాడి జగజోలి 
ఇ చెక్క_డి వీడ, ఇ ెక్క-డీ 

సంతన; ఇబేమి వీకులాట.___ 

అనువలుకుబళ్ల వంటిది, 

నా జోలి కాదు ఊరివారి 

జోలి అన్న అర్థంలో జగ జోలి 

యిక్క_డ (వయు క్ర కమయిందడి, 

వానిళ్ళలో, సూ, నిలో కూడ 

జగబజోలి = మిక్కిలి చూన 

గాడు అన్న అర్ధం యిచ్చారు 

గానీ వా రచ్చీన వయోగాల 

లోనే అది ఆతకదు, 

- =తేనశార్య మైనయందాంక విరా, 

లి గదింతు రంత నె కడి, జ జోలి 



ఎవరిమోా బైనా చాడీలు చెప్పి 
ద్వేషము పుట్టించు, 

“పాపం! వాడు మంచివాడే కాని రెడ్డి 

గారి కెవరో ఎక్క "పెట్టి దావా వేసే 

చేశారు.) వొ. 
చూ. ఎక్కుపొడుచు. 

ఎక-పొడుచు 
చూ, ఎక్క పెట్టు, 

ఎక్క-(దోచు 
ఎక్కు పెట్టు, 

కశగాానయంబు హక్కుల (దోచిన, గన 

యంబున కక్క్కకన్న, 93). పారి, 472, 

ఎక్కా(దోయు 

ఎక్కో- ఎక్క 249 ఎక్కా ఎక్కు- 

యటంచు ెరనీ చనం జాతుకుగా. 99 ఎక్కాలు 
, 8.127. ఒకట్లు 

“బాలు వాలు వట్టి జగడోలిమాట |. సః 

చాలింపుమాొ యిట జూడ లేమిటికి ? మా వాడికి ఏశాల బొ త్రీగా 

రేంగ. ఆయా. 94 శా. గావ నాలుగో ఎక్కుమే సరిగా చెప్ప 

“జ వోలిమాటలు మౌని...) లేడు.” వా, 

పరమ. 4.806. | ఎక్కి తొక్కి 

“ఫఅమువారలొ కాక పని మౌ లినటి “కావలసినంత ; సుషుగా, 

చలమువారలా వట్టిజగజాలి యేల 19) 6 శేరు బియ్యం వేస్తే మౌ ఇంట్లో ఆంద 

శ నా | పరమ. 7.64. రికీ ఎక్కి తొక్కి సరిపోతుంది.” వా, 

ఎక్కు లి? 
ఎకి'*వచు 

ఎక్క_డి గొడవ? ర బక ల 

6ఎక్క_డిజోలి పెండి యగుయెట్లు?.. ది సె 
శుక 1.868. కళ గ్ర వ్యాపారంలో దిగినప్ప టినుండీ 

“బదక్క_డి గొడవ ఖిి వ్యా బెగౌ యెక్కి. వచ్చాడు, 00 వొ, 

“వాళ్ళ సంసారం పాపం ఎక్కి 

ఎక్క పె పెట్టు కాశ. వ 

1. ఎగనన (తోయు. ఎక్కుగొల్లు 

“వా చెక్కపెటడంవలనే వీ డిలా రు 
తయా రయ్యాడు.) i వా, భయంక రుడు. 

ఈ జో 

భావం. అవరాధులను కొలు 

శక్కించడం, కొజుత 

వేయడం ఉన్నది. ఆ రొజుత 

శృదే ఎక్కు గొట్టు, 

““భీదవాదుల కెక్కు6 గొల్లు. 9) 

పండితా. (పథ. వాద, కట. 511. 

చూ, వీష్రనోల, 

ఎక్కు_డించు 

వింటినుండి నారి తొలగించు, 

ఎక్కు- పెట్టుటకు వ్యతిరేకము. 

సనంధించినబాణమును వింటి 

నుండి తొలగించు అని అర్ధం, 

క్రి ల్లెక్కుడించి. 09 జెమి. 8, ny 

| “అంత లతాంతచాపలత “యంగభమవం 



ఎక్కు__ఎగ 250 ్వగ__ ఎగ 

డప్పు డెక్క డిం చెం దృత్మా_ంతే 

(ప్రభాత మయ్యె నని”? శుక, 1.217, 

ఎక్కుడుగోద 
వాహాన మగు ఎద్దు, ఎక్కు_. 

పెద్ద, 
“ఏక్కు_డు గోద ని న్నెక్క_డ వెచి,. 

యెక్కు_డ వోయెటలి బస, 8.69. 

ఎక్కువ తక్కువ లేకుండు 
నవమూనరూవముతో నుండు. 

“ఎక్ర్యవ తక్క_వ లింతయు లేకకా 
ఒక్క రూపమున నున్నవి చూడకా. 

నుగీ, 241. 

ఎక్కువ తక్కువ లేక 
నమానముగా, ఒకేతీరుగా, 

“ఎక్కువ తక్కువ లెందు నించుకయు( 
గల్లక చేరు పొక్కాలీలన తనర్చ.? 

కళా. 8.68. 

ఎక్కే గుమ్మం దిగే గుమ్మం 
ఏదో ఒక వనికై యింటింటికీ | 
వోవువట్ల అంటా. 

“పాద్దున్నుంచీ ఎక్కేేగుమ్మం ద్ 

గుమ్మం. దీంతో నే సరిపోయింది.” వా 

ఎగ ఊపిరి దిగ ఊపిరిగా 

ఉండు 

మహో అలనటగా - ఆయాస 

ముగా ఉండు, 

“కొండెక్కి దిగేసరికి ఎగ ఊపిరి దగ. 
ఊపిరిగా ఉంది.) 

ఎగచేపు 

పా లివ్యకుండు (ఆవు ముక 

హాసు. 

లయిననవి, ) 

చేపుట కిది వ్యతిరేకము. 

“రాత్రి ఆవు ఎగ, చేపింది. 
మజగనీళు లేకండా పోయినవి.” 

జై గ 

ఎగజోపు 
కెగురున ట్లు గా పయో 

పొద్దున్న 
Pe) త 

= 

రే. 

దులను చోపు, 

“బుక వేళ డేనవేంటకం జని యెగం 

బోజి వ్ రౌ వొ, వి, 47. 

“వాటి నిలా ఎగజోఫుక రారా. నే 

| నిక్క డుంటానులి శె 

ఎగదట్టు 

చెకి పోను. 

అతిశయించు. 

పాండు 5.182. 

“వాడికి ఊపీరి నెగదట్లింది,? వా. 

' ఎగదిగ చూచు 

దిక్కులు చూచు, 

' “వినరుటాసం దగిలి చింతాజలధిం బడి, 

_యొగదిగల జూడం బోతే యెందుక 
"నెక్కి నది) తాళ్ళ, సం, 9.24. 

చూ ఎెగా దాగా, 

ఎగదీ నే సై ద్రహ్మహత్య దిగదీ స్తే 

గోహత్య 

ఎటు పోయినా తే చ్చే అను 

పట్ల ఉవయోగిం చే పలుకుబడి, 

ఎగదోయు 

పురి ఎక్కించు. 

“వాడు ముందే కొడుకమిద మటమట 
లాడుతూ ఉంటే వీ డింకా స ఎగా 

' దోశాడు. 00 
య్ ఖః 

చా. వెళబోయు, 

. ఎగనామం పెటు (౫ 
ట్ 

మోనగించు; ఇవ్వక పోవు, 



ఎగ-ఎగ వ్ర వ] అంగి 

“వాడు పది రూపాయలు తీసుకొని ఎగ “తెక లేరగ నీ శెగ విడిచి పోయెదె 
పెట్టాడు, 99 Ch 

చూ. నానుం పెటు, 
ఠి 

నామం 

ఎగనుబ్బు 

ఉప్పొంగు, 

“తదీయంబు లగు కృతక తరంగి జ 

జూలంబులు కటిదఘ్న ం౦బులు6 బెందొ 

డలబంటులు చె యె నుబ్బి దిబ్బ 

తీర్ణంబు లె పొరలి తెర కెత్తి, 00 

విప. 2.14. 

ఎగ బెట్టు 

1. ఎగ వేయు, 

వా డిసాను ఇసా నని కడకు ఎగ 

"బెటాడు,?” వె, 

టు 

2, ఎ తివెటు, 
౨ లు 

“కాసే ఉండు, సామాను ఎగ బెట్టి 

వసాను.)” 

ఈ అర్థంలో రాయలసీమలో 

ఈ వాట విరివిగా పిన 

వస్తుంది, 

ఎగబోయు 
పురి ఎక్కించు, 

వా, 

“భూపాలునస "నెగంబోసి యీర్ష్య్య.)! 
సారం. లిం పన. 

ఎగరాసి దిగరాసి 
"లఅక్కులలో ఏదో తారాతికిపి 

చేసి, 
గ సంవత్యరం కిందట నూరుభూపాయలు 

సుకం జీ, ఆ సెట్టి వెగరాసీ దిగరాస్ 

ముం తేల్చాడు.” | 
వా 

ఎగవిడుచు 

వదలి పెట్టు (ఇతరలకోన మై). | 

(హా వగ నాశాణాచి యెన వలపుల 

పంటన్ , “కళా, 8.202. 

వేయ 

ఇవ్యవలసింది, చేయవలసింది 

ఇవ్వక; చేయ క___తప్పించు 
|! కొను, 

“వా డీరోజు పని ఎగవేశాడుం) వా, 
“నాకు వాడు నూరురూపాయ లివ్వవల సీ 

వుండి ఎగవేశాడులటి. 

ఎగసన [తోయు 

ఎక్క మిరు, 

ఇది అన్యాయ మన్నసూచనా 

రన్నది. 

(వాళ్లూ. వీళ్లూ. ఎనసన తోయడంతో 

వాడు అన్నకొడుకును యింటినుండీ 
తరిమేశాడు.) 

కామ. 

కాప 

ఎగా దిగా. 

చెనుండి [కిందివరకూ, 

చూ ఎగ దిగ చూచు, 

ఎగాదిగ కనుగొను 
కోవముతో ఎదిరిని నిలు వెల్లా 

చూచు. 
“కన్ను లజ్జలగా "నె గాదిగ6 నన్డ్నిం 

యాడు ౫బిబి దీని నా6ట బేని.. 

సుక, 4.89. 

| రా. ఎగా దిగా చూచు, 

ఎగా దిగా చూచు 

తేరిపార జూచు, 

టణలా ఎగా దిగా చూస్తున్నా “వీమి క్షి | 

' గు రుపట్టలా 29 వొ, 

| 
| చూ, ఎగ దిగ చూచు, 

అనో 
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ఎగిరి గంతు వేయు ఎగ్గులు వట్టు 
సంతోవవడు, ... తవ్వవట్టు ై 

(కొత్త 27. | “నను చెగులు వట్రకండినం బూం 

ఎగిరిపడు దొనరుక్ ఎ భార. కర్ణ, | 250, 

వాల కోపించు అ రూ. ఎస్లలు పట్టు. 

“వాడిపే రెత్రితే మా నాన్న ఎగిరిపడ ఎగ్గునగ్గులు 
తాడు) వా, "సో, నంకోచము, జం, 

ఎగాడు “పాోడిమి చడి యెగ్గునీగ్గులు "లేక. 

లీ "రాధా, ద్ ,రిరి. 
దూవమించు, టా నా కన “గ్లూ నీగ్లూ లేని వీల్లలతో ఏం 
బోగ క 13. చొట్లాడుతాంఖి? వా, 

నా * ఫు, 1ల్క య 

ఎగుగొను ఎచ్చు కుందు లేక 
లి 

రా. తవ్వుగా తలచు. పాచ్చుతక్కువలు "లేక, 

కరః విభుం డాడినద యల నెగు “ఇట్లు (పతిబాణముల పహాంసు6 డెచ్చు6€ 

గొనక్ష.) భార. కర 2.88 | గుందు లేక పోఠాడెం? 
౬ ఊఉ. హరి, 4. 259. 

ఎగుత గులు 
గై ఎటాడ బోగా నెటు వచ్చునో ? 
పాచ్చుతగ్గులు, 

“త్తం గాక యా యొగ్దుత, గ్ల గులు. 

గుంటూ, జ్ త్తే. 68, 

ఎగు పుటు 
౧ ట్ 

హోని కలుగు, 

“పీని చేత "నెట్టు కారవులక ”ెగ్లు 

వుట్టు, జీల 

ఎగ్గులాడు 

దూవుంచు, 

“ఇప్పురం | థీరత్న ంబు నిన్ని యెన్ల 

లాడం దగదు, పాస. యుద్ద. 2400) 

ఎగులు పటు 
౧ టె. 
తవ్వులు వట్టు, 

కఎగ్లులు పట్టు గుముది "పెద్దలన్ . 03 

సింహో, 1.18. 

భార. ఆర, 19. శ 

“"ఈూ, ఎగులు వటు, 
౧ ల 

ఏ మంశు' ఏమి వ స్తుందో ? 

కూ పూర్వపు నీయతనుత్వ ధర్మముకా, 

మానక యేచుచున్న నది మౌామక 

భాగ్యము ని న్నెటాడం బోలు గా నెటు 

వచ్చునో తడవలూా వెజతుక ఎ) 

ప్రభా. 5.8, 

వాడుకలో ; 

“ఏ మంకీ ఏమి వసుందో? మన కందు 

కని పలక్కు_ డా ఉన్నాడు. వొ, 

ఎటు తిరిగీ 
ఏ వెంనవ్పటికీ; ఎలాగూ, 

' “ఎటు తిరిగీ వా డిక్కు_.డికి రావల 

నిండి? 

ఎటు ననరాకుండు 

“ ఏవునడానికీ వీలు లేకుండు, 

CRE 



“మలి (పధాళకుల వెట్టి ముంతేనా | లెటు ఎట్టిపాటు పతీచినా 
నన, రానివి శృగలలోని తీంట.. న ఎంత 

కళా, 710... న్నివాట్లు పెట్టనా అం 
నాధ పెట్టనా, 

ఎటులై న కమ్ము స్వ్వు 

. న ఎలా అయినా అయిపో, 

ఎటు లెనం గమ్ము నీవు)” 
పాండు. 5.229, 

ఇది వాడుకలో “నీ వెట్లా. 

అయినా అయి పో “నీ వః ట్ల 

పోలే నాకేమి” - మొదలయిన 

రూపాలలో నేటికీ వినబడు 
తుంది, 

' ఎటువంటి పెద్దవారు 2 

ఏం నెద్ద మనుష్యులు ! 

అనగా ౧ పితరులు చేసిన వని 

నరగా లే దనునపుడు అను 

మాట, 

“మీ చెటువంటి పదవా రెంచ రొకీం 

తయుం... కళా, 8.86. 

చేటి వాడుకరూవం : 

“ఏం "పెద్దమనుష్యు లయ్యా ! మోరు * 

మన్ననగా వసా నని చెప్పి రానే 

లేదు.’ 

ఎటూ 

' ఎలాగూ) తప్పక. 

“పని చేత "నెట్టు కౌరవులకు సెగ్లు వుట్టు. > 

భార. అర, 1 [.49. 

“ఎటూ వెద తా 0 కనక ఆయన్ను 

కూడా చూచీ “వద దాము.) 

ఎటొచ్చీ. 

ఇంతకూ అనుట నంటి ఉత. 

వదం, 

39 

నొ 

నామె. 

| 

. మాటా. ఓల. 

వాడుక లో ఎన్ని పొట్టు పెట్టినా 

అనే అలవాటు. 

పాండు. 4.201, 

ఈఈఏంత్ర పాటుపడ్డా వాడికి కడుపు నిండ 

డమే గగనంగా ఉంది.) నాము. 

ఎట్టు కౌదగిన కార్యము లట్లగు 
“అ య్యే ద వుతుంది అనుట, 

య ద్భా విత ద్భ వతి అని 

సంస్కృతం. 

ఓకాంతరొ! యొటు కాందగినకారరము 

'లటగు ము నళావతీ, కాంతకు మోనా 

నాంగు నుపకాంతుని...? 

శుక. 1.289. 

ఎట్టు చూడగలను? 

ఎలా చూడగలను! 

చూడ లే ననుట, 

“అపత్యంబులదుఃఖం ఛే చెట్లు నూడ 

నోపుదు.? భార. అర. 1.86. 

ఎట్లో ఒకగాచందాన 

ఏదో. ఒక విధంగా, 

అయిపషుంతో అనుట, 

విడో జాలక చాల కంత మది 

యొట్లో యొ క్కు_ చందాన పీడ 

నియెక, కళా, 7.97. 

వాడుకలో : 

“ఏదో ఒక విధంగా వెళ్ళి పోక 
తప్పదు.’ 

' వబైన నగు 
an 

ఏమెనా కానీ. 
యమా 

బెం 
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౧...యె కైన నయ్యె చే నిళటన | డ్రపడు 
యుం జెద్నని యొక్క తొఆఅలో భే వము 

నడి యుండె? కథా. 2.170. అలన్య మగు, వ్ 
“ఏమయినా కానీ, నేను మాత్రం 

పోను) 

ఎడ కలుగ చను 

దూరముగా పోవు, 
“మణికంభరుండు రహ స్యశంక చెడ 

గలుగ. జన6గ నమ్మ హాముని [3 

టనియెలో కళా, 1.109. 
ర్ం 

ఎడ కలుగ నిలుచు 

దూరముగా నిలుచు, 

“ఆతని విడిచి యెడ గలుగ నిలిచి, 
నా పలుకులు విని మాని పలికిన... 

కళా. 8,264. 

CC 

ఎడగరపడు 

కపప 
A 

కస్ డస్సీ యున్న వాడవు నిద 

యును లేక యున్న నీ, వెడగరపడియె 

దీయడవిలోన.?” ఛార, సౌపి, 1.61, 

ఎడగా చను 

దూరంగా పోవు, 

“అప్పుడు తద్వనలక్ష్మీవిలోకన కాతు 
కంబున నెద-గాం జనియున్న మణి 

కంధరుం బిలిచి... కళా. 1.208, 

ఎడ తప్పించి 

ఒకటి విడిచి ఒకటి ((గుచ్చు.) 
““సాంధ్యరశ్శ్మినూూతమునం 

(గుచ్చి, యెడతప్పునం [టేచి పిబుంద6 
జేర్చు.? పారి, 2.45, 

ఎడ తాకు 

బాధవడు, 

ఎండఅక నీడలవ చెడ తాశి 

నాడు? తాళ్ళ, సం, 11.2 ఛా, 56. 

బోసంగల | 

కలుగు, 

(ఏ (కీయ ల ౦దును సడదపడకుండ, నీ 

[కియ హయమేధ మాజేయటయును.” 
రంగ, ఠా. చాల, పు, 16.11. 

ఎడప దడప 

అవ్వడ వాడు, 

““ఎఏడపం దడపం దనూభవుం డెచట 

నుండు? కాశీ. 4.55. 

“మనీ బొట్టు బోనాన నసలు శొల్చిన 
కన్ను, ఫొడుపుచేం దాటించు నెడపం 

(కీణాఖి. 1.156. 

“ఎఏడపా దడపా వాట్ వనూ పోతూ 

ఊంటాడు,”? న 

దడప,.? 

CER 

భూ, ఆడపదడప, 

పెర్పు 

దాళీ, 

నుగులను గుండంగా చేర్చి 
౧ 

అందులో నిహప్వూ వేస్తారు. పాలు 

కాచడానికిి వవ్వు ఉడికించ 

డానికీ ఉవయోగిస్తారు, 

“జ'సంి యెడ పేర్పులో. (గాంగుచున్న 

యావు పాలు వడ్డించుటయు.? 
పాండు, 4.174. 

ఎడ బిడ్డ 

చరటిబిడ్డకం శే వెద్దబిడ్డ. 

“ఎడబిడ్డం దో డన తండ ల 99 

చేతలకి. 55, 

ఎడ మడుగు 

1. అరవారిక, సంకోచము. 
వాడ వుస( (బాయం౦ంబునల గడుల 
గడిందిబలంబునను జూడలంలాా నసదృళు 
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సీ కొడు కని యితని "నెంతయా, 

-ఇదముడుగుగం6 జూప6 చెొతె యిందటు . 

నగలూాన్ ౨” ఛార. ఆది. 4.99. 

౨, భేదము, నిలంబము, 

ఏిరుదము, కుటిలము. 
యణ ం 

ఇడై మడికై- - తమిళం... “విస్తట్లో అన్నీ వడ్డి స్తే అన్నీ ఎడంగా 
వావిళ్ళ, 

“ఈ పాలు (దావు మెదవుడు గోమి 

టికి?) 

“ఏ యెడమడుగు లేని నెచ్చెలి, బొడ 

గాంచుట చచ్చి మరల బుట్టుట 

గాదే? భాగ. 10. స్కం, పు, 202, 

“తోడితెం డెడమడు వేల యింక... 

'వరి. వూ. 9.87, 

“త్ర ల్సేవన తాత్సర్యంబు తగ నెవం 

బడి యే (పొద్దును ఇడమదడు గగుముదితో ' 

ననుసరింపం-గా...'? 

హారి, వూ. 1.58. 

ఎడ మపిరి వెట్టు 

అవనవ్యముగా (వవర్సించు, 

“ఎడమపిరి చెళ్లై నీమాఢుం డెటుక 
మాలి, రాధా. 8.48. 

చూ, ఎడమపురి వెట్టు, 

ఎడమప్పరి వెట్టు 

పురి వివ్చూ, అవనవ్యముగా (పవ 

రించు, 
— 

“ఎడమప్పరి Es పరహిత వివేకము 

లోన. తాళ. సం. 11.8. ఛా. 108. 
చూ. ఎడమపిరి వెట్టు. 

ఎడమ వెట్టు 

(పక్కకు నెట్టు. 

ఇది నేటక దత ణాం[ధ 

(పా ౦త౦లో భాగా వాడు 

కలో ఉన్న పదం, 

“సంమాను లన్నీ తెచ్చాను 

అవన్నీ ఎడంగా చెటు” 
లు 

ఆఅంఠూారు, 

““క్షడువనంగ నొలక యెడము వెట్టి” 
' mn 

బినవ. 8,62 సుం ' 

వారి. పీఠిక. 14. 

పెడుతున్నా, -బీమి ల 9) చొ 

ఎడమొగం పెడమొగం 

సరివడమి, 

“వారికీ విరికీ ఎడముగం  పెడమెొ 

గంగా ఉన్నది.” వా, 
| 
| 

1 

| 

| 
| 
| 

| 
| 
1 
1 

ఎడ యెడ మాట లేల 
ఆమాటలూ యోామాటలూ 

ఎందుకు ? 

అవన్నీ అవ స్తుతం అనుట. 

“ఎడ యెడ మాట లేల 9) 

కవిక. 4.146. 

ఎడవాయు 

-వేబువడు 

66ఏడవాయని సఖులతోడ చెం 
దున్నా డో, నిరంకు. 2.80. 

ఎడ సనక 

దూరము పోక; అతి జాగ 

రూకతతో, 
“పతి వతారత్నము న్యు న్నెప్పు డెడ 

సనక కంటికి, 'ెప్పవలెం గాచి తిరుగు 

సుక, 1.889. శీయిం బవలుకొ,' 

ఎడసిపోవు 

తొొలగిపోవు. 

“బాంకమాట ెడిసిపోయినం గాక 

శంక యేల నూను. తాళ్ల, సం. 5.62. 
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ఎడ సేయక 
ఆలస్యము చేయక, 

“మాయశాం జేతెంచి మనలను గల్ల, 

సేయుచున్నాC జడ సేయక వీని చెగ 

టార్చు. 53 

గా, వారి, (పథ, పం కి, 1558-55. 

ఎడ సేయు 

ఎడచబాపు; లోటు కలిగించు, 
“చిలుకలకొలి! యె వ్య రడ సేనీరి 

సీ కిటు లేల చింతిలన్ ఎ) పారి. 1.117. 

ఎడసొచ్చు 

దిగు, 

“దుమ్క రియా శూరత కిట్టివార లెడ 
సాచ్చుటం గంటివెంటి నిరంకు. 2.18, 

ఎడా పెడా 

ఆఅటుూ యిటూా, 

వాదు యజాపేడా నాలుగు వాయించి 

పంపించాడు. వొ 

ఎడక తెర నాలుక బెల మగు 
ద గం 

లోవల యీము న్నా 

[(పియంగా మాట్లాడు. 

పయోముఖ వివకుంభము 

లాంటిది, 

కకక చముఖుం డగుచు శా|తవు, లక 

హితు లగునట్రివారలం గని భూపొలకుల 

డెడ్డక తెరయు నా లుక బెల్లము నె 

మనంబులుం గనవలయున్ ఎ 

భార. శాంతి, 8.268. 

ఎడ్లు దున్ని గుజ్లముల మేపు 
౧ య 

క్రి "= 
ల 
యా 

ఒకరు బాధవచ మరొకరిని ' “దృఢముప్టైం బూని బల్ల త్రి యె, త్తినే 
వోవుంచువట ఆప యోగిసారు, 

. గా జాలి 

ముఖ్యంగా బాధపడేవారు నం 5 బోవుచున్ ఎ) 

మంచివా రనీ, ఇతడలు కొ 

రవీ సూచన కూడ కలదు, 

రుదను, శీ9 ఫు, 

ఎతర తతర చేయు 
నల అణాల 

ఉక్కి_రిబిక్కి-రి చేయు, 

“ఎల్ల విటాగ్రోగ ణ్యులను ఏ తేరత తర 

చేసినట్టి .. ఎని పాణీ, 2, 102. 

ఎ తికోలు 
అజంత 

(వయత్నము; ఆరంభము, 

“ధాత మదియె త్తికోల్ తుది. దాయక 

కన్నె, 93 నషం ] 52. 

దీనికి దగ్గరగా ఉన్న బే ఎత్తు 

గడ, 

చూ, ఎత్తుగడ, 

ఎ తిచ్చు 
ME ©) 

ఎదుటివారికి నేరు, 

“ఎల్ల వారికిని ఇడ యె త్రీచ్చె ననవు గదా 

కల రితనమున వీకటిలోని సుద్దులు, 09 

తాళ్ళ, సల 8.650. 

“వాల్ల నను అడుగుతున్నాను. వా 

'జేమా' చెప్పక ముండే నువ్వు ఎత్తిస్తా 
వెందుకు ౪? 

ఎ త్రిన కౌలు దించకుండా 

సిరింరావముంగా, 

66 డ్రి కూనీ నప్పటినుంచీ ఏ త్రినశాలు 

దించకుండా పని చేనూనే ఉన్నాను. 

ఇంకా తెనమల లేదు.’ వా, 

ఎ త్తినకే లె త్తినన్తై యుండు 

ఉన్న దున్నట్లుగానే. 

“పా, 

"లె తిన యట్లు యుండ “వి నుబ్వేగంబు 

కళా, 8.152. 
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ఎ త్తినకోలగా 

న్న _్రినబాణం ణీ _త్తినట్లుగా, 

వంటనే, 

“ఎ తినకోలగా మదను( డేనిన వే చని 
వచ్చు నర్ధచ ౦, ద్రోత్త తరబాణమో యనంగ 

నె-ప్పెడుపాప పటతో,? కళా, 7.126, 

ఎ త్తినడుగుల నుండు 

ఎవూజెవు డని ఆతురతతో 
ఉండు, 

కాలెత్తి నిల్లీ చూస్తున్నారు 

అనుటచె వచ్చినది, 

గాంది కోడం డు శెల్లను గురువశేణ్య! 

డమ్ త్రినడుగుల నున్న వారు. 99 

భార, ఆశ. 2.25, ' 

ఎ తినఖీతి 
mm) 

భయముతో. 
“వాసవ్రం, డె త్రినఫీతీ (బహ్మకడ "కేల 

(ప్రణామము చేసీ ఖేదముం, దతఆజ,. 

పాటు. జెప్పిన” 

ఎ తి పెటు 
అణాల ఉం 

దాచి పెట్టు 

“ర్మ డబ్బు ఎ తిపెటుఎీ 
ఎది ర 

ఎ తి పొడుచు 
అలాల 

చెప, 

“రఈరా 'లెటీంగిన నె లిపొడుచు.”? 

ఊఉ, హరీ. 2.187. 

భాగ. 10. వూ. 978. 
“ఆ తగా రెప్పుడూ ఏదో ఒకటి ఎతి. 
ఫొడునూ నే ఊంటుంది. వొ, 

ఎ తిపోతలు 
కో 

వోపషణము, 

“ec! వాళ్లతల్లి ఉన్నంతవరకూ ఎ త్తి 

పోతల శం లోప పం లేదు.” 

17 

వా, 

ఏ త్రీపోవు 

దండెతు, 
అావాఐనలే 

“తండి బిడ్డ యన్న దమ్ము(డు శాకెలి, 

పోయి పోటు లాడి పుడమి? గొం[డులోొ 

భార, ఫీష్మ. 1.42, 
ఎతి వచ్చు 
m0 

దండెత్తి వచ్చు, 

కమా. 10.167. 
' సరగున దుర్హముల్ సాధింప జను వేళ, 

| వైరిభూభుజు లె చ్రివచ్చు వేళ.) 
శుక, 1,285, 

ఆనికిజ్ బలనూదనుంల డె త్రివచ్చినన్, 

'దీలుపడ౦గం దోలి యిట చెచ్చెడ 

నిచ్చెదం బారిజాతమున్ ఎ) 

| పారి. 1,153న0్, 

ఎ. లతు 
| 0 

(వన్తావించు. 

' “ఆ సంగతి నా దగ యె త్తవద్దు.? 
! అ ఎది 

| 

నో, 

““ఇకమోిద ఈ సంభాషణ నీ దగ్గ 

వ శీతే ఒట్లు [03 హ్ 
ఎ త్తు ఎజుగక 

చాక చక్యము లేక; తెలివి 

తక్కు వె, 

చదరంగ ముద్యారా వచ్చిన 

వలుకుబడి, ఒక ఎత్తు వేసి 

నప్పుడు దానికి సరిగా ఎత్తు 

వేయవలసి ఉంటుంది. ఆ 

యెత్తు వేయుటకు “తెలియక 

పోయె ననుట, 
“అవ్విమ్షుళర్మయు చె లెటుంగక యి 

తెఆరగున మాటలాడి నట్కూటికిం 

శేటు 'జెచ్చుకొంటిని గదా.. 
| 

. కుక, 8.864. 

| 
| 
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ఎతుక వచు “ఆ పిల్లకు ఎత్తు కెత్తు బంగార మిచ్చు నా 

ఆవి 3 తీరదు. వొ 

1. తీసుకొని వచ్చు; 2, లేవ | “ఆ పనికి ఎతుకెతు బంగార. మోయ 
దీసుక వచ్చు; లి, దొంగి వచ్చు.” వొ 

లించు. ఎత్తుకొని పోవు 
“ర ముద్ది యకు బుది6 జెప్పి యర్జాక ని “వష? రిక్రెబు పోవు, 

క్వ దము 09 

వచ దమం ర వదె యో నాటికీ రాయల 
“గిన్నె యతుకొని బొాంకుల్ పల్కు 

చున్.) విప. 5.15. సీమలో వాడుకలో ఉన్న 

“వా డా పీలను యెతుకపోయా దటి పలుకుబడి. 

ల వా. “వాడు ఆ రంగనాయకిని ఎత్తుకొని 
ఎత్తుకు పై యెత్తు వేయు 

యు క్తికి వతు క్రి పన్ను. 

““పికు కలంగడి చానికి పోకుండా 

పెపాట పాడాడు. వా డేమోా యిప్వ్టడు 

మద్య పానని మే పేధదళంలో చేరి (పచా 

రం యముదలు పెబాడు, ఎతుక చుయెత్తు 

“వేయడం తప్పితే వాడూ "వీడా 

యిద్దమా ఒక కేం) వా, 

ఎతు కతు బంగారము ఇచ్చి.... 
అజాన్ అఖిల 

అమూల్యము, కొలువ గలది, 

ఆ వ స్తువునకు నరివడినంత 

ఇచ్చి తీసికొనుట ఆ వస్తువు 
రు న్న అ మూ ల్య తను 

సూచించును, బంగా రానికి 

ఇం న్. వ ర్యా యవద మైనా 

చేరవచ్చును, 

“ఎత్తుకెతు మెటు ౦గు కందన మిచ్చి 
శెచ్చితి మోసీ రాజులు, 33 

శుక. 1,222, 
“ఎత్తుకెత్తు బంగార మిచ్చినా ఈ వసు 
వివ్వను శీ లే టౌ 

పోయినా డని ఊరంతా ఒెకే అను 

కోవడం? నొ 

చూ, ఎత్తుక పోవు. 

ఎతుకొని తిను 
కో 

అడుకొని తిను, 
““ఊఉన్న పాలం కాసా అఆ ము కొం క్ర 

ఎతుక తింటావా”? వౌ, 

ఎత్తుకొను 

పూనుకొను; ఆలోచించు; 

తలంచు, 

“కల మెల్ల జెలి చి సీకను గ ర యెసన్క 
జ యం 

యిలపతిం 'భాలియింస ౧న సెక నాషనే. > 

వా గ డీమధ్య శా నా విషయమేం జా ణా 

ఎతుకోవడం లేదు లి 

ఎతుగడ 
0 

ఆరంభము, 

“ఆ పాట ఎతుళడక చాలా చా7గా ఈంది 

గాని రాను రాను తేలిపోయింది.” వా, 
““పద్యంఎత్తుగడ బాగా ఉంది 

ఎత్తుదెంచు 

ఎ త్రి వచ్చు, దండెత్తి వచ్చు. 

ఫోమా, 10,] 25, 

m= * 

= 
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ఎత్తున కెత్తు ఎత్తులు వేయు 
నరికి నరి, తం. తాలు వన్ను, 

ఆ వస్తువు ఎంతతూక మో 

అంతతూకము గల మణి 

యొకటి ఇచ్చుటవై వచ్చినది. 
“ఎత్తున కెత్తు అనఘ మి కిచ్చెద.? 

+ బస, 4.120. 

ఎతు పెటు 
౨ ల 

(పోత్సహించు. 

“నిలసీత మో వా దాహ పరివేదన 

పా మ్మని యొతుపెటంగాలి 
వ © 

హంస, 1.114. 

ఎతుతోళు 
— ౧౧ 

ర్ అన తిట్టుగా (ప్రలదూపణ లో 

(వయు క్త మెనది. ఎత్తుకొన్న 

ఒకోలులాంటివా రని కావచ్చు 

 చషూ! 

పండితా. (పథ, పురా. పుట. లి4రి. 

ఎతులిడు 
అవాలి 

వ త్సేహెంచు. 

= కపకలువమో అటు వచ్చిర మ్మనుచు మిగుల 

నతు లిడియెడు నన్ను నా యింతి 

చూచి. 09 కళా. 2.170. 

*బ్లరువంకల జెలు లెతులిడుచు లబ్బిం 

పంగ జి టు నవ్వులో. గొంత సీగ్లు 

వదలి,” కళా. 7.76, 

ఎతులు పెటు 
ఎవి లు 

(పోత్సహీంచు, 

“పొాద్దున్ను ంచీ ఎత్తులు బడితే చాడు 

బయలుజేరాడు. ఫ0 వా, 

“ఎతులు పటి ఎతులు పెటి వాణీ 
“0 ఠి ~~ ళం ర్ం 

పంపించాను,’ Ch 

“మున (ప్రయత్న మంతా భన్నం చేయా 

లని వాదు ఎతులు 'వేసున్నాడుం) వా, 

ఎతువడు 
MR oe) 

మె త్తబడుు ఎతుబడి పోవు 
PRINS a) — 0 

అనగా బలహీనవడి పోవు, 

-ఈ [కింది [వ యోగంలో 

సేవతో అ రాలు శెండూ 
య య 
ఉన్నవ్, 

“తారాచలమయు (వేంకందన మెంత 

వింశతి, చాహుని చే నెతువడియె న క్రై) 

కుమా, తి,నర్, 

“కంటకాగమభీతి గడ చె నుద్ధత 

భూమి, భృత్క టకం బెల్ల సక 

వడియె ఎ మను, పీఠిక, రశ 

WE యెద్దు యొతుబడిందిలో వొ, 

“ఆతడు నాలుగు నాళ్ల జ్వరంతో ఎతుబడీ 

వా, 

ఎతువారిచేతి విడ 
అన (శె 

ఎవరు కాన మంచిమాట 

మాట్లాడి కా వారివైపు ఉండే 

వాడు. 

“ఈతం డెతువారి చేతిబిడ్డ గాని యొక 

తెన్ను నం బోవువాండు గాడు, ఇట్టి 

వాని కొలువు మిక్కిలి కష్టము.) 

నీతిచ ౦ ద్రిక, మి (త భేదము. 

“వాడు ఎత్తువారి చేతిబిడ్డ. ఎక్కడ 
ఉంెటే అక గడి మాట, 99 వా, 

ఎత్తు వేయు 

ఉపాయము పన్ను. 

“వాడు నూలుకు డబ్బిస్తున్నా డంయే 

యేదో ఎత్తువేశా డన్నమాయే [1 చా, 
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కలాం 

చదరంగంలో ఎత్తులు వేయ | ధ్వన్యనుకరణములుగా వర్ప 
డంచె వచ్చినవలుకుబడి, |. డినని. 

ఎతు వోవు . కలక మోహచనాంగశ్ళం, గారునితో డ 

ణ్ ఉపోయ పాటు దీపకళిక ల్వెలుంగకా నిదురించు చున్న 

8 యాానీరజగంధి. జూచి యెద నెగ్లు రనం 

మాటను ఇప్పటికీ ఉపయో | ఎదబడు 

గిస్తారు. “ఆ కోడి ఎత్తు భయపడు. 

పోయింది,” రాయలసీవులో ఎక్కువగా 
అలాగే 'కొచ్చాత్తు” అను వాడుకలో నున్న పలుకుబడి. 

మాట కూడా డవ యోగి | ో“వాడిమాటలకు ఎదబ'డేవాళ్లు ఎవరూా 

సారు, లేరు.’ వా 

ఖ్ బ్ . దవడం, ““ఆవియును నొకటొకటికి నెతు వోవక చూ. ఎ 
పెనణినం గని మధు.తిపురహరుల్ ౨? ఎదలో రాయి పడు 

G. హారి, 6.160. భయము కలుగు, 

వీ 

ఎత్తు సయు “పదుగురు గల సభ యన న; స్పెదలో 

నమూన మగు, రాయి పడి...) 

“ఇంద నిలపుర౦గు చెరు నీయ గుంటూ. ఉత్త. 28. 

గడంగు.)? రుక్మాం. 92 125. చూ, గుండెలో రాయు పడం, 

ఎద కొజవి గొని చూడినట్లు ఎదవడు 
హృదయాన్ని కొటివితో | _ భయపడు. 

“పెదవులు దడవుచు వీరిచే. జూల 
(కుచ్చినట్లు, అంత బాధా -నెదవడి,”) 
కరంగా, వర, రా, ఆర, పు, 112, పం కి. కీ, 

క్కమౌా, 10.142. చూ, ఎదబడం,ం 

ఎదను పెంచు ఎదాన కొటుకొను 
లు 

హృదయ వైశాల్యము నెత్తిన వేసికొను అనుట 

కల్సీంచు, వంటిది, 

నా, మా. 99, నవిరననగా అనువమూట, 

ఎద నెగ్గు రను కాత. 97. 

మనను బాధవడు, ఎదిరి నిన్ను నెబుగు 

నెగ్గు రను, దిగ్గు రను, చివుక్టు తనబల మెంతో ఎదుటి వారి 
మను, భగ్గు మను అనునవి! బల మెంతో తెలియు, 

| 
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“నిత, వెదిరి నిన్ను నెణఖుంవు.? ఎదురుకట 

కమా. 6.10. ౧ 
ఎదురుగా, 

ఎదుగూ పొదుగూ “కిమకేలజాజాని యెదురుకట కు. 

జంట పదం, బోని. సారం. 8.108. 

“వా జెంత తిన్నా ఎదుగూ పాదుగూ “తము యింటి యొదురుక ట్ల ౨ 

లేకండా అలాగే ఉండి పోయాడు) వు. 7.187. 

వా. నేటికీ ఈమాట యిదే 
“ఈ వ్యాపారం ఎన్నా ర్ల నా ఎదుగనా రూపంలో రాయలసీమలో 

పొదుగూ లేకండా అలాగే ఉండి!  స్పిశ్టీషంగా విననసుంది, 
పోయింది. వా, న్ 

రూ. ఎదుగగూ బొదుగా. | 

ఎదుగు పొదుగు లేని 
ఏమా|తం చెరగని, 

“ఎఏదుగా పాదుగా లేని ఈ జీతంతో 

ఎలా సంసారాన్ని -నెశేదో తెలియడం 

లేదు.” లు Gh 

దూ, ఎదుగు బౌదుగు లేని, 

ఎదురాడు 

ఎదిరించి మాట్లాడు, ధిక్క-. 

 రించు. 

“పెద్దలన ఎదురాడ రాదు. 

| 

వ | 
ఎదురీత 

జనాఖిిపాయం ఒకవైపు, 
ఉండగా దానికి భిన్నంగా 

(పవ _ర్లించుట, 

వపవాహం ఎటువైపు, 

పోతుందో అటువైపు పోవడం 

సులువు, దానికి ఎదురుగా 

యాదడం కష్టం, 

“క్షలభేదాలు మతభేదాలు పోవాలం. 

టున్న రోజుల్లో సీ విలా కల౦ పేర పార్టీ | 

పెట్టడం వట్టి ఎదురీత నాయనా!” వా, 

6ళర్ల)గ్ర పెద్దవా డెనా నా తమ్ముడు నా 

మయెదురుకట నిలబడడుఎి” వొ, 
య 

“అన్న యెదురుకట అతను నిలబడి ఎర 
నడుం) లా కామ. 

ఎదురు కెదురు 

బదులుకు బదులు, 

““ఎదురు కెదు నేల కోపించి నిందు 
ధరుండు.” భీము. 4.12, 

' ఎదురుకొను 

వనూర్కొను, 

“కావున మన  మెదురుకొనం గావ 

| లయుతి? జైమి, 5,164. 

| ఎదురుకోలు చేయు 

ఎదు బేగ్ వెళ్లు, 

| “ఆతడు నఖండ వె భవంబున, దవు 

| దవ్వులన యొదురుకోలు చేస) 
కళా, 7.69. 

ఎదురుకోళ్లు 
చెండ్లిలో ఒకే మకు బారు మ 

వెళ్గుట, 

“ఇండ్రికొడువ వాళ్ళు వను సున్నా రట, 

.వెదురుకోళ్ళకు వెళ్ళాలి, త వా, 
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ఎదురుచుక్క ' ఎదురు తెన్నులు చూచు 
(పతిస్పర్థి | నిరీకీంచు. 

ఇది పో త్రి శాస్ర ర్ త్యా “ఆయనకోసం ఎదురు తెన్నులు 

వచ్చిన పలుకుబడి. చు కు చూడ్డం తో సరిపోతున్న ది.” వాం 

యెదురుగా నున్న వ్వుడు ఎదురుత్తర మిచ్చు 

[వయా ణాదులు చెసే బదులు చెవ్వు, 

అశుభం కలుగుతుం దని 

(వతీతి, 

“ఎపుడు శా|త్రవకోటి కెదురుచు క్కు 
గుచు.” రం. రా. బాల, పు, 9. పం.]15, 

ఉవీదులకు షుత్తి శల నెదురు 
చుక్క. శుక. 2.288, 

కబఎదురింటివారల కెదురుచుక్క ల) 

శుక, 8.20. 

“వాడికీ వీడికీ చుక్కెదురు) వా, 

తూ, చుక్కె_దురు, 

ఎదురు చూచు 

1. నిరీహీంచు, 

సీ రాక కెదురుచూచ్చు నయనములు 

వేయి విరియించి నాకభ ర్ర,? 

శం, నెష, 4.64, 

2, ముఖాముఖ చూచు, 

అంకు అంతకు తక్కువవాడు 

డనుట, 

“శమనీయ రూపరేఖావిలాసన్ఫూ ర్తి ది 

"నేభర్త రశ ఆభ ర్ర చెదురుచూచు.”? 

ఆనంద. పీఠ. 46, 

చూ, ఎదురులు చుచు 

ఎదురు తిరుగు 

ధిక్క_రించు, 
“తం డికే వెదురు తిరిగి మాట్లాడేవాడు | 

శువమాట వింటాడా 1 

పడియె,? 

5 

“ఊఉ త్తమనాథు. డీత6 డెదురుత్తర మిం 
డొకనాం డదే మకోఎి 

కా. మా, తీ.44. 

ఎదురుతోవలు చూచు 

ఎరీకీంచు. 

“ఇం దద్కతున కభిలాషతో _“నెదురు 
(తోవలు చూచు-చు భోజ. 8.255, 

ఎదురు నడచు 

ఎదు రేగు, 

ఇారవనూ-చకంగా కూదా, 

“ఇవ్విధంబున. (ాగ్ట్యోతివపతి యా 

యంగపతికి నెదురునడిచి యుద సన్నా 
D ర్ల 
హంబు చెన్నుమో ల.” కళా. 8.120. 

ఎదురువడు 

జార చేప్టరు -డావెలందికి "నెదురు 

హంస. 2. 1]7. 
“వారికి నరనందనుం 'డెదుర్పుడి గుణ 
ధ్వని సెలలగన్ .”” భార, భీష్మ. 2,818. 

ఎదురు బదురుగా 

ముఖాముజుగా, 

“వారిద్దరూ ఎదురు బదురుగా కూర్చో 

డం తప్పితే వేసే ద ముంది ౨? 

| ఎదురులు చూచు 

సిరీవీంచు. 

నరా 
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“కన్నులు చలా గందుమో యనుచు 
గం 

“నెదురులు చూచుచు ము నుండంగ. 33 

వర. రా, అయా. పు. 250. పం కీ . 16. 

ఎదురులేదు 
అడ్డము "లేదు. సాటి లేదు, 

(వతి "లేదు, 

““మహోం (భకవి తొవిద్యాబల (పౌఢి న్స 

కదు చేరీ. పాండు. 1.27. 

“వాడిమాటకు ఆ వూళ్ళో ఎదురు 
“లేదు.” వా, 

ఎదురు వెటు 
చ 

“పెట్టవలసిన వారికి కాక ఇత 

రులకు చెట్టు; తాను పొంద 

వలసి ఉండగా వారికే తాను 

చుటు, 
ర ల 

“ఆ ఫల (కొ తకోడలు) ఇంటో 
౧ Re | య 

“దంతా ఎదురు చెడా ఉంది” 

అని అత్త ఆడబడుచులలాంటి 

వా రంటారు, 

“ఎల్ల సొమ్ములు జూరుల కెదురు వెట్ట, 

సాం నిచ్బావిహార నిశ్చలత మోజు, న 

శుక. రి.లె50. 

“షకల నజ్ఞార శే ఖరుం డేలంబ టి 

యింటిలో నున్నవస్తువు 'లెదురు వెటి, 5 

హంస 2, 112. 

ces వ్యాపారంలో దిగాను. “నేనే పడి 

వేలు ఎదురు పెట్టవలసి వచ్చింది.” వా. 

ఎదురు వెట్టి చదరంగ మాడు 

ఎదుటివానికి కూడా తానే 

డబ్బిచ్చి వానితో 

మాడు, 

కొ వె క్కి గాడిదలతో 
తన్ని ంచుకొనుట వంటిది, 

జూద 

| “ఆత్రం డెదురొడినటి 

| మును, వారియురము డి యారాతు 

| కరము! వ్, 

వ్వా 

ఎదురు వెటి వేడ్క 6 జదరంగ మాడే 

డ్కు పగిది సకం గల్లు పడుపుంల గూటి, 

నా మొసంగి చేర రమ్మన్న. -గకొన్ఫు 

నట్టివాండు ముద్దుపటి 1 వినుము? 

“వందే రా, 2. 61. 

ఎదురు వేలములు 
క్ ము. 4.47. 

ఎదు6క్కు 

ఎదురుగా నేగు, 

ఆము, 1.5. 

ఎదుందుర అను 

ముఖాముఖి జను, 

వాడుకలో “మొగా న్నే వ 

మంటాం *, ఆన్న రూవంలో 

ఉంటుంది, 

“ఏమెదుశెదుర మి మ్మే మందు 

మయ్య * బస, 7. 182. 
ఈళఏద్రురుగా ఏ మంటాం శాప్పండిక్ట) 

వా, 

“వనుక ఎన్ని అనుకున్నా ఎదురుగా 

ఏ మంటారు కళ్లి) వా, 

ఎదురదురుగా 

ఎదురుబదుకుగా , 

ఏదు రెదుర నిచ్చు పువ్వుదచోయిలియు( 
బోలె? . కవిక, 4.771, 

ఎదురొడ్డు 

1. మూార్కొను, 

ఈ6ంర్చిడిచె్య(. బతి సేన "కెదురొడ్డి వినుత 

సేన) కదిక. 2.147. 

2, కాచుకొనుటకు ఎదురు 

శూలాయుభథ 

కళా, 8,99, 
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ఎదురొమ్ముకుంపటి అన్న వన్న అతనికి తోచ 

“పతి కెదురొమ్ముకంపటిగం చాల్పడ | లే దనుట, 
కండనిలమ్మీ.? (శీనివా, 1.74. ; “అది నా య్య మిడి న్యాయ్య మని 

చూ, రొమ్ము కుంపటి. 

ఎదురొమ్ములో ములుకట్టి పాడి 

చినటు 
ఇన, 

కటువుగా, బాధాకరంగా, 

ఎదురొను 

ఎదు రేగు, 
“ఎదుర్కొ_ నె నీహారగిరీళ్వరుండు.)) 

హర. 4.98. 

ఎదుర్కోలు చేయు 
ఎదుశే తెంచు; గారవించు, | 

ఎవరైనా పెద్దలు వచ్చినవ్వుడు ; 
వారి ఏ శెదుశేససట గారవనూచ . 
కము. దానినిబట్టి యేర్పడిన 
వలుకుబడి, 

“తనచ[క్రమునకు నాతని దివ్య తేజంబు 

గురుభావమున నెదురో్కో_లు సేయం. 

కళా. 2. 140. 

ఎద్దీనిం దంపే గాటితో క్ష 
వయ మన్నట్లు 

అనాలోచితంగా, 

మంచీ చె డా గమనించే. 
ఓపిక యొక్కదీది వాడికి? 
తన నలపహాదాద్ర చెప్పితే, 
మాలు - ఎద్దు యీనిం దంకు 
గాటిలో క ట్టి వేయమం 

టాడు, ” 

ఎద్దు ఈనడం అసంభవం, 

' ఎదీనె 
. © 

చూడ శెద్దీనె నన గాటం గట్టు మం 
| ఇ 

' ఇచాడు మనిదొ. 

(త్రళంపస్వర్దము. అంక. 2. “పీ. 15. 

ననిన గాంది మును 

టన్న చందము 

అవునా కాడా అని పిచారిం 

చక చెవ్పగానే తలఊాచు 
పట్ల ఉవయోగించేసామ్యుం, 

“ఎంతైన నిటువం లీక వెద్దీనె ననిన 

నొందిన గటు మటన్న ఏందములు 
లు 

. తగునె, 9 

పండితా, ద్వితీ. మహో, పుట. 145. 

వాడుకలో : 

' శఎద్దీనిం దం ఆకే గాట్లో కట్టి వెయ్య 

మన్నట్లుంది నీ వనేమాట, 07 వా, 

ఎద్దు తన్నే నని గుఖము చాటున 
యట డి 

కేగు 
ఒక బాధను తప్పించుకొొను 

టకై. అంతకం-కు పెద్ద బాధకు 

తల యొగ్లు, 

తాళ్ళ, సం. 11. 8 భా. 74. 

 ఎద్దునకు. అటుకులరుచి 

“ మేమిటి 7 

“గాడిద కేమి తెలుసు గంద 

వొడివానని వంటిది. 

వేంకెటీకళ. 74. 

| ఎదు పటిన సివము ది “త్ర 
గంతులు వేయించునది, 

తాళ్ల, సం. 11.8 ఛా, 26, 
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ఎద్దు మీద వాన కురిసినట్టు , ఎనవచ్చు 
ఏమో పట్టించుకొనకుండా, సాటి యగు, 

“వాడు ఎన్ని అంకే నేమి? ఎద్దుమోద | కాకీ 5,255, 

వాన కరిసినట్టుగా ఉంటాడు,” వా, | ఎనిమిదవయట్టపు సారాయణము 

© క స , ర్ "తె, జా 

జఒ ట్టు ” 

ఎనిమిదో అఠం 
చదువు సాము రాసివారిని రి © 

మె, 
వటి బలం మా।తేం ఉన © 
లు ర్ A వేదాలలోని భాగాలను 

వారిని అంటారు, 
“మద్ద యనవశాదు (సద ద అశ్హాలు, అష్టకాలు అంటారు, 

నయె 
మొద్దు.” a రొద ద 5.2 ఎనిమిదో అర్థం బూతుల 

చూ. ఎద్దుమొదుస్వరూ పురాణం వంటిది, 
యలు డు 

ల y “వాడికి దకీణ “సరిగా ముటక పోయే 

ఎద్దు మొద్దు స్వరూపం ' సరికి ఎనిమిదోఅట్టం ఆరంభీం చాడు.) 

_స్తబ్దు, జడుడు అనుట, 

“ఎద్దు మొద్దు స్వరూపాయ ఎనుపో తాయ 

నమోనమః.” చాటువు. 

“వాడు ఒటి ఎదుమొదు స్వరూప 0, 
వి (0 (య 

వాణీ కటుకొని మనం ఏం చేసాము) 
ac) (an) అరి 

కాన 

ఎదులు బండు నేక మెన కొండ 
© య ర 

మీదికి పోవును 

ఎద్దూ బండీ వక మెతే కొండ 

మీదికి పోగలవు. 

లీచి వనిచే స్టే చ ఎంత అనాధ్య 

“రా శ యు నా నా థె oప 

వచ్చును అనువట ఉవరాోా 
గు 

గించేవలుకుబడి. 

కక, యెందు చెద్దులు బండియు నేక 

మెనం, గొండమోందికిం బోవు నోకొమ్మ 

కళా, 8,/0,. యనుచు,’ 

| నాన. 

' ఎనిమిదో అర్దం పారాయణ 

చేయు 
తిట్ల కారంభించు. 

' ఎనుపోతుపె వాన 
సోమరి. 
దున్న పోతుమిాద వాన కురి 
నినా అది లెక్క. చేయదు, కద 

లదు, అలాటివా డనుట, 

కబూమి తుంటరి యెనుపోటతు చు 

వాన. 

గా. హరి, ద్వితీ. పం కీ. 1496, 

' ఎనుమునకు గీతము 

రము, వ్యర్థ 

అయోగ్యునిదగ్గ ఆ పాండిత్య 

(వదర్శనము,; వ్యర్థ మనుట. 

శరభాంక', శి, 
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ఎన్నడు లేనిది 

అలవాటు లేనిది; అరుదుగా, ' 

“ఎన్నడు "లేని యింతేక్ పపం బలు. 

కిది యేమి పడతి యనుచు... 

కళా. 5.59, | 
“వాడు ఎన్నడూ లేనిది ఈ రోజు, 
మాయింటికి వచ్చా డుం.) వా, ' 

“ఆతడు ఎన్నడూ లేనిది తన భార్య 
మోద కోప్ప డా జాను,” 

ఎన్నరాని 

ఎక్కు వైన, 
“ఎన్న రాని పేమ వానిచక్క_దన మే. 

సల? కనుగొం టినేఎ 

కామా పు, లిన, 

శకొ "న ఎన్నాళ్ల కో సెల్వుగా 

వాలనాళారుగా--ఈ రోజు, 

“గానబుతో నెన్నాళ్లకో సెల్వుగా. 
"నే టి, కైన నిన్నెనయ నా కచ్చె 

ననుచు. పాూంస, 2.169. 

వాడుకలో ఇది చె టూరు 

చితూరు (పాం తాలలో ఈ 

నాటికీ వినవ స్తుంది. 
“వాడు ఈ ఊరికి వచ్చి నెల నాళ 

యింది. ఇన్నాళ్లకు సెలవుగా ఈ రోజు 
కన్పించాడు,’ వా, 

ఎన్నిక కెక్కూ 

(వసిద్ది చెందు, 

గచ కదాసు( డన చెన్నిక కెక్కి న 

చేతు గల్లి... వహాంస. గ్.ి, 

ఎన్నిక మిజు 

(వసిద్ధి కెక్కు, 

బంధుకోే టిలో చెన్నిక మోటుచుం! 

ఖిరింగె.) 

| గుండెలు ల్లి) 

రుశ్మాం, 1,148. | 

ఎన్ని కొను 
పవ్కాను. 

“వీని జూడ లీజటివరు బెల "నెన్ని 
య 

కనంగ, వినియుందులి 
వర. రా, అర. ఫు. 118. పం క్రి . ll. 

ఎన్న గుం డేలు | 

““నాత్రి యిట్లు వేడు న న్నాదరింపక, 

' పోవు నిన్ను నింక బురుషుం డొ క్కు, 

డవండు నేం దలంక నేరికి చెన్నిగుం, 

డియలు గలవు నాదు ప్రియను జేర, 

కళావ్రూ+*. 6. 85, 

“వా డలా రాశా డం జీ ఎన్ని 

వొ, 

చూ, ఎన్ని గుండే లున్న వి? 

ఎన్ని తలలు 

ఎన్నిగుండె లున్నవి? 

2 అంత ఛైర్వ మెక్క_డిది ? 

అంత భె ర్య మున్నదా అను ప 

వటుల ఉవయోగిం చే 
లు 
పలుకుబడి, 

“ఆంత పండితుక్ణి పట్టుకొని తప్పు పట్ట 

డానికి వాడికి ఎన్నీ గుండ లున్నాయి) 

ష్? 

$6 ద 
నన్ను తిట్టడానికి వాని కెన్ని గుండె 

లున్నవి ౪?) . వా, 

చూ, ఎన్నెదల్ గలటిళ్లి 
(ap) 

ఎన్ని చాళ్ల పటు ? 
౧౧ టబ 

ఎంతదూరము, 

పొలాన్ని కొలిచేటవ్వుడు 
రైతులు మామూలుగా ఎన్ని 
చాళ్లు వజేనలమో దానినిబట్టి 

లెక్క గా "వేయడం అలవాటు 

ఒక కాడ యెద్దులు దున్ను టక 
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ఏలయినభూమి కూడా ఒక 

(పమాణంగా తీసుకోవడం 

అలవాటు, 

ఇలాగే వగ్గముషట్టు, ఒక పగ్గం 

పొడువు గా ఉన న్న నేల ను 

వగ్గముపట్టు అంటారు, 

పాండు, 2/0. 

ఎన్నితలలు? 

ఎన్ని గుండెలు ? 

అంత ఖైర్యవూ ! అంతకు 

నమరుడా అనుట, 

“ఆకట! యూ పాణి యవిది తాత్మక డు 

గాన, దైవికమున మహావిప త్పాొప్తుం 
డయ్యె, ననుచు దయ చేయవల యు 

నిల్షైన వార్కి యెదుట నిలువ ౦గ౭ 

గోధుని కెన్నితేలలు 2) 

ప్రబోధ. 1.27. 

చూ. ఎన్నిగుం డేలు. 

ఎన్ని యెదలు కలవు ? 

ఎంతే థ్ ర్య 0* ఎ న్ని 

గుండెలు? అని నేటి వాడుక, 

అంత ధైర్య ముందా వానికి 

అనసిభ”వం., 

ఆ ం౫భవుడునికా నిచ్చ “నెతీంగి, 

మయొజీలి ప ని తి రాజె న్నీ రమెొదలు 

౫లవు,”’? కమా. 9. 42. 

చూ. ఎన్ని గుం డేలు 

ఎన్నియేని 

ఎనై ఇనా, చాలా అధి క్ర 

ముగా, 

భీమ, 1.81. | 

పచరింప రా దనుచు,”? 

ఎన్నాదల్ గలె 
౧ 

ఎన్ని గుండె లున్నవి అని "నేటి 

వాడుక, ఎంత ఖైర్యం! 

అంత ఖ్రైర్యం ఉన్నదా! 

అనుట. 

“కన్నంతటను జూడం గా దనుతపసి, 

కన్నెదల్ లె నీకిటు గుడ్వ "బెటట 
౧ కు 

బస, 6. 164 పు, 

చూ, ఎన్ని గుండె లున్నవి 2 

ఎప్పు డెప్పు డని యెదురు 

చూచు 

ఆతురతతో ఎదురుచూచు, 
“ఎప్పు డెప్పు డటంచు చెదురు 
చూచుచు మదిం గలంగు చుండెడు 

నుపాక న్యం జేరి) సా, 2,585. 

ఎమ్ములు చిల్లులు వోవ నాడు 

మర్మ భేద మెన మాటలాడు, 
“వమ్ములు చిల్లులు వోవ నాడినకొలి 

సారం. లీ.67. 

ఎమ్ములు సున్న మగు 

ఎముకలు నుసి యగు, 

“ఏడ్ను నమ్మ యొమ్ములు సున్న మయ్యె 

సండు.? వ్యస, నాట, తితి, 

ఎమ్మె లుపచరించు 

వేషములువేయు, వగలుపోవు. 
“మ్మా చెలి యిచె పుష్పదామకముచే 

నిను గట్ల గంటి మింక స్కె మలు 

పారి, 5.51, 

ఎరలేని గాలము 

వికి (పమాదమని తెలియ 

సీయకుండా (పమాదము 

చేయునది, 

రామలిం, తి1, 
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ఎరవు చేయు _ఎజియ గట్టు 
ఉపేవీ.,ంచు, విఖుగగట్టు 

“ఇం దనందనుకేళి నెరవుచేసి,)” | “ఎట్టుకొనిపోయెదరు విప్ర నెజియం 
రుశ్నాం. 8.182. | గట్టి. శివ. 4.61. 

“ఏను మో చెలి నిం తేల యొరవు 

సేయ.) శవం. 2.75. | ఎణీగినవి నాల్గు నొడువు 
వేటు చేయు, వరాయిడానిగా శేలిసిన యే కొంతో చెప్పు, 

“ఎరవలి జె చ్చు కొనుిల 

లోనూ ఉన్న ఎరవు వరశబ్బ 

(వతీకం కావచ్చును, 

“నటి లేక నీతోడి నీడ యె గడంనాడి 

పరగిన నన్నింత యొరవు సేసి) 

కుమా. 5,128, 

ఎరవు లిచ్చు 

(వతిఫలా పేతు "లేక యితడు 

లకు బదులుగా నిచ్చు. 

(ప్రాణుల కెల్లను ఎరవు లిచ్చివ 
'శేపులు.. “శాళ్ల, సం. 5.108. 

“ఏరవలిసామ్ము బరువుల చేటు.) సా, 

ఎరసంజె 

నంధ్యారాగ ము, 

క్రీడా, ఫు, 59, 

ఎరువు చల్లు 

వొలమునకు ఎరువు వేయు, 

“ఎరువు. జలెడు వేళ -నెరువుం 
జల్లు... కళా, 4.79. 

ఎ్మరని యేగాని లేదు 

దమ్మిడీ లేదు, 

వాడి చేదిలో ష్మరని యేగాని లేదు. 

| కలు అబ్బాయి శా 

ఉంటాడు, 
| 

| 

తెలిసిన నాలుగు మాటలూ 

చెప్తాను” అనేరకంగా విన 
వస్తూనే ఉంటుంది, 

ఈఏ భ్రేంగినవి నాల్లు నొడువ నే మయిన 

లెస్స ఆము. 4.68, 

ఎణీగి యెతటిగి 

"తెలిసి "కెలికీ - నొక్కి. చెప్పూ 

టలో పునరావృత్తి, 

కద్ధివ్రుం బరమాత్ము “నెటీంి యె టీ౭గి, 

దూషింప నీక నో శెట్లు లాజెం? 
లు 

కుమౌా, 9.29. 

“తెలిసి తెలిసీ వాడు అక్క_డికి 
పోయాడు, అవమానపర్రాడు.?) 

మూ! చేసి చేసీ, 

ఎజణుగనయ్యెద 

ఎటుగను, 

“ఆకట! య 'దేమియో యొ టురగ 

నయ్యెద,? పారి. 1,78. 

ఎటిగా బుజగా ఉండు 
యు పనీ 

“కాన అందంగా ఉండు, 
DR 2) 

స వబిగా బుజగా 

న్వు ( 

| ఎట్టలు (దోలు 
(ఆ) 

వా డేం వ్యాపారం చేస్తాడు రి చా, | ఎఆవారు, 
ఆ . 
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“మో మెబిలు (దోలి నిప్పుము చైనడి,”? 
అ వ్ 

నాయ ఫో, 110. పు 

ఎజినాతు 
వ్ 

ఎల్ల బారు, 

“ఎల్టవాటి ఘూర్జిలుచు మిన్ను ముట్టి 

నురుల్లోలంబు లగునుల్లోలంబులును, 3 

విప, 2 14. 

ఎలగోలు 

“పలనగేలు (పజలను హెచ్చువం టర లి 

పల, పు. 29. 

ఎలయించుకొని పోవు 
మటుపించుకొని కొొనిపోవు. 

“దంట వెంట వచ్చు “నిలయిం-చచుకొని 

పొమ్ము వానికదడకు...* కళా, 6.59. 

ఎలుగిచ్చు 

పలుకు, 

కకల్రు ,య్యా యని పిలిచిననంవికి, నోయని 

యెలుం గీచె తొల్లి యురగాభరణా 1౫౫ 

శివత త్తం 112. 

ఎలుగు లిచ్చు 

పిలుచు, 

“తెచ్చి యిచ్చుబలియు6 దెచ్చి యీంగ 

నొల్ల కెలుగులిచ్చు చున్న వారు.’ 

భార, ఆది, 6.290. 

చూ, ఎలుగిచ్చు, 

ఎలుగు సేయు 

అటచు, 

“గాఇనాతి వెలుంగు సేసీన.. 

భెస్కు.. ఆరయ్మెోా, 8830. | 
| 

ఎలుగ త్తి 

నోంతె త త్, 

కషి దై త్యులమాయలం గాని బాంకు 

బాంకని యెలుంగాతి చెప్పల భయం 
బున నమ్మకపోయె ౨) 

భార, భీష్మ, 8.185, 

“వాదు ఎలుగాతి పిలిచినా పలుక 

లేదు,’ వాం 

ఎలుగె తి యేడ్చు 

గొంతే తి యేడ్చు. 
Pn 0 

“ఏలు తి యేడ్సుం దన కుం దొలు, 

'నమరత నిక్కు మెన దురపిలు,ి 

ఊఉ, హరి. 5.రిక్. 

ఎలుకమీద పిలి పిలిమీద 
ae) (aa) 

ఎలుక వేయు 

టాలాటోలి చేయు. 
“వా డేదో ఎలుకమోద పిలీ, పీలిమోద 
ఎలుకా వేసి బతుకుతూ ఉంటాడు. 

వౌ 

ఎలుకల కోర్వలేక యింటికి 

చిచ్చు పెట్టినట్లు 
0 ౯0 

చిన్న బాధను తొ లగించుటకై_ 

ఎదనవము తెచ్చుకొను, 
ఏ 6 

మానిని. 89. 

ఎలుకల నడిచినట్లు 

యథచ్చగా, 

గొడ్డును చాదినట్టు, కుక్క 
లను కొట్టినట్లు అను నేటి 

వాడుక ఈ అర్థం లోనిచే. 

“తలర సాధులను సదస్య్వుల మునుల, 

చెలుకల నడచిన పాలుపున నడవ 

పండితా, పథ. వాద, పుట 698. 

ఎలుక వేట కుజమతిండి యేల? 

ఎలుకను వేటాడుటకు కుక్క 

“కావాలా + అల్బ 'మైనపసికి 
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| 
ఇద వయ మె 2 దః త్న ౦దుకు 

అనుటలో ఉవయోగించే | కెల్ల యై 

వలుకుబడి, 

కమా, 2.60. | 

చూ, పిచ్చుకమోద (బహ్మో 

ఎలుగించు 

_ వీలుచు, 

“ఉచ్చుచ్చుశే కం కరోచ్చిష్ట భోగి + 

"లెలు6 గించునమ్మా త్ర 

బస, 7.188. 

6, ఆ 

\ 

ఆని యిటు 

లోను 

ఎలుగుబంటి క్షవరం 

తెగనిది, అసాధ్య మెనది, 

ఎలుగుబంటికి ఒళ్ళంతా 

చెండుక లే కనక ఎక్కడని 

తవరం చేయడం సాధ్యం! 

దాసివె వచ్చినపలుకుబడి, 

“ఇదంతా తప్పులతడక. దీనిలో 'సవ 

రణలు ఎలా సాధ్యం ? ఎలుగుబంటి 

తవరంగా తయా రవుకుందిి* వా, 

ఎలుగుబంటి తంటసంపని 

అసాధ్యము. 

ఎలుగుబంటిమిాద ఆన్న వన్ని 

వెం(ట్రుక లే కనుక తంట 

నంతో ఒకొ_క్క_ వెంట్రుక 

లాగివేయడం అ సా ధ్య 0, 

అందుపై వచ్చినవలుకుబడి, 

చూ, ఎలుగుబంటి కవరం. 

ఎల్ల 
ఏడుగడ, వీమూంతం. అంత 

కంశుగొవ్పది, ఆవల లేదనుట, 

“ఎల్ల పర్వతముల కెల్ల తీర్ణముల 
య 

పండితా. ద్వితీ. పర్య. వుట 250, 

ఎల్ల చోట తామ యగుచు 
అన్ని చో ట్ల తామే అయి, 

అంతట తిరుగుచు అనుట, 

6 చూఫుదనుక నలచోటం దో౭టయందు 
| ణం 

' చామ యగచు. పారి, తిర 1, 

ఎల్ల నాడు నేనాడు 

ఎల వ్వుడు, 
౧4) 

ఆలో 
నె క్కి చె ర్స రల చ రెండు 

రకాలా చెప్పడం. 

“నాడు వేం డన కెల్ల నాయడు చనా 

డు” పండిత, ద్వితీ. పర్వ. ఫు, 286, 

చూ, నాడు నేడనక, 

ఎల వెంటల 
గ 

అన్నివిధాల, 

“ఏఎలవంటలం జెడితిమిఎి హూర,తి,]ేర్, 

ఎల్లి ద మగు . 

చులకన అగు, 

“సి కింతభయంబు లే కడుగ చెల్లిడ 

చుతిమె మాట లేటికిన్ ఎ) 

మను, 2.41. 

ఎల్లి దము చేయు 

చులుకన చేయు, 

“దాని కే నిపుడు పేమం బంపినన్ 

దీని నెల్లిదముం చేసీినజాడ దోంచు 

నాకా. పారి, 1.54. 

' ఎలి నేటను 
“ఇటీవల, ఇంతలో, ఈ రోజు 

లలో, 

ఇది తెలంగాణాలో “ఇయ్యాల 

"రేపు. (ఈవేళ, శేపు) అనే 
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రూవంలో రోజూ వినబడే 

మాట, 

రాయలనీవలో చా డాపు 

ఇదే అర్థంలో ద్రవ చుల్లుం 

డిలో అతను రావాలి మరి” 

అని తటుచు వాడుక, 

“ఎల్లి నేటన భవద్మగవపీధికి గడారప 
టుం డిటు వచ్చు. పాండు, 4.61. 

చూ, స జెల్లి. 

66ట్లు య్యా ల లేపు ెహెదరాబాదులో 

తెలుగు మాటాడడం వెక్కు_ వయింది.? 
య 

CYA 

ఎల్లి నేటిలో 
త్యరలో, 

“నిర్ణయ మొనృపాలునకు నీకును, 
సంగతి యెల్లి నేంటిలో.?? 

. 2.59. 

| . సళ్ల. 

వాడుకలో పడ me 

ఇలా వానుతారు. “వాడు 

ఉత్తరం "రాశాడు, ఈవాళ 

రేవట్లో రావాలి మజి.”” 

ఎల బల్ల పొద్దు చనునే యాలంబు 

నం దొట్టులన్ 

నట్టి మాటలతో కుదరదు. 

యుద్ధంలో ఎంత సేపూ ఒట్లు 

"వేసుకోవడంతో భీ రాలు 

 నజకడంతో _ సరిపోతుందా! 
నరివో దనుట, 

కమా. 58.189. 

ఎల్లుండి (పొద్దున ఏకాదశినాడు 

అనిర్జిష్టదినమును పేరొూ-ను 

నవ్వుకు ఉవయోగించే 

వలుకుబడి, 

“ఎల్లుండి పొద్దున ఏకాదశినాడు చాడు 

మాయింటికి వస్తాడు. వష” 

ఎవడు పట్టితే వాడు 

(వతివాడు, 

“ఈ పనిని ఎవడు పడి తే వాడు 

చేసాడు. వొ, 

ఎవరికి వారే యమునాతీరేగా 
ఒకరి కొకరికి నంబ౦ధము 
లేకుండా. 

“వాళ్ల ౦ట్టో అంతమంది ఉన్నా ఎవరికి 

వానే ' చమమునాతీేగా ఉంటారు.) చా, 

ఎవరి ముక్కులో సెడదా మని? 
ఎవరికీ బాల దనుట, 

పడిమంది ఉంటే అరవీే 

వంకాయలు తెచ్చాశే, ఎవరిముక్కు_లో 

పడదా మని.) 

ఎవరు తిన్నట్టు 7 

దీనివల్ల ఎవరికీ (వయోజనం 

తేమ. రు నువ యు ట్లు ఉప వు య్యా 

6కి జర్ 

య 

బొ 

గిసారు, 
లావి 

ce కాస్త గడకో'సం కోర్తులకు "వీలు 

గుమ్మ రిం చడం ఎందుకో? ఎవరు 

తిన టు ల వా, 

ఎవ్వరి కెవ్యరు? దేని 'కేదిః 
సక్స నాకూ సంబంధం లేదు. 

ఏ వెవనో నే నెవగో అనుట, 
“వ్కీ -నెవ్యతే నీ వెవండ వింక "నెవ్వరి 

కెవ్యరు డేని కేది...?? రాధి, 469. 

ఎవ్వరు దికుం? 

నహాయము ఎవరూ లే 

రనుట, 



ఎవ్య..._ఏండ్ల్లు 

కనా కెవ్వ రిక దిక్కు నలినాయ 
తాకి 2 ద్విప, కల్యా, 155. 

ఎవ్వరు ముట్లని ఎముక 
డం 

విక్వనాథ, శతు 18. వకు ముటిన జగడం, బీ చేళశె 
తీర్చ వేని యేండ్లం బూంద్లకా, నీ వేమి 

ఎసక మెసగు 

ఒప్పు, 

“వేంకెటేకునగరు చాం చేరి యిం "= 
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| 

భి | 

వండు... దీకో' 
ae) 

ఈ __ఎఆొికలు గట్టుకొన్న మజిీ 
యేండును బూండును బటు...” యా య త 

మను, 1.783, 

అబ్బో నిం పం సీమ కేండపవూండకం నిరుపయోగ మయిన దనుట, ' చంకలో జూలుకె టి) పాంఇా. 4, 

తీర్చి దనుట యు, 

ఐ 

'జెమి. 4.68, 

Ca అల 

వాల కాలము వట్టు, 

చూ, ఏండ్లు వూండ్లు, 

ఏం డెగసన బుది దిగసన 
(౧ డు 

వం డా చ్చే కొద్దీ తెలివి 
తక్కు వవుతున్న ది అనుట, 

నీింహా, నార, 19, 

ఏ అంగూ లేదు 

నక మెసలయగలి కళా, 2,180. 

ఎసపోయు 

రెచ్చగొట్లు, 
ర 

“రాఘవాఖీలకోపాన్ని.  వెసపోయు. 
పవనుని యొన్నికం? 

వర. రా.కిష్కిం. ఫు, 4]7. పం కి 18. 

ఎసరుపెటు 
లు 

ఎవరిన షూనిథో ఎతులు 
6 0 

వేయు, 

ఈ మామ"గ్లాదిక్షి అప్పుడే అలుడు ఎసరు. 
“పెటాడులి 

వా, రు 

ఎసంతు 
PER 9) 

నరువెటు, 
లు 

: 

“కొసరుచు నాతోం గూటమి చేస్తే 
యెస రెతకమి యింశాను.) 

తాళ, నం, 12,276. 

చా బసరు పెటు, | 

ఎకతాళ[పమాణము ఎస రెతుకొను 
అతి 

ఎనరు వెట్టు. 
“ఎసరెత్తుక వెళ్లే వని తోలక్క పస దన 
విధి గలపాెటీ సుఖము.) 

తాళ్ల, సం. 9.256, | 
ణ్ అర 
ఎండ్డు పూండ్రు 

చాలా కాలం అనుట. జం, | 
| 

ఏ సహాయమూ లేదు. 

“వాడికి ఏ అంగనా లేదు. వాడికి పిల్ల 
నిచ్చి ఏం (పయోజనం 99 వా, 

' ఏకట దీరు 
తృప్తి తీర, 

“వేంకప్రుం దలంపుల వేంకశ్చ్వేశ! వీ 
యేకట దీజద యింకానుు? 

తాళ్ల, సం, 12.276. 

ఎత్తును, లోతును కొలిచే 
టవ్వూడు మనుష్య వమాణ 
ములతో నిలువు లన్న శు 
'తాటిచెట్లతో కూడా లెక్క 
మెట్టి చెమట అలవాటు, 



వక.ఏక 278 ఏక_..ఏకొ 

“(మాను మోటుగ నెగయ గోమాయు 

వన్సు, దేళతాళ (పమాణ ము ట్ల గానీ 

కూనం. వాం'స ], “198. 

ఏకభు క్ర కము సేయు 

ఒక్క_పొ ద్దుం డు రాత్రి 

భోజనము మాని వేయు. 
“దశమినాం జేకళు కము సేసి యవలి 

నా డోర్చి. 0 ఆము, 4.50. 

ఎ కయి వచ్చి మేకయి బిగియు 

ను త్తగా వచ్చే చేరి తుదకు 

శాన అధికారిగా [వవ 

_ర్టించు. 

“వాడు ఏళయి వచ్చి చేకయి వీగుసు 

| 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

కన్నాడు. ఇప్పుడు ఆ ఊళ్లో వాడీ 

పీరంెట వాడలు. వో, ' 

చూ, ఏక మే కగు, 

ఏకరా(తవివాహం 

ఒకనాటి వెండి, 
ag) 

వంచ రా (త వఏ్వాహ ౦, (తి 

ర్మాత సీవాపాం, 

ఏపాహాం -- ఇవన్నీ ఆ 'పెండ్రి 

జరిగే రోజులనుబట్టి వచ్చిన 

మూటలు, 

“ఈ కరువురోజులో ఏకరా[తవివా 

వామే మంచిది.’ 

ఎకవచన[పయోగం చేయు 

చులకనగా పిలుచు, 

"పెద్దలను “మోరు' అన్నట్లు 

పలకరించడం వము ర్యా దగా 

ఏక రాత 

CHE 

అలవా టయినది, ఏకవచన 

(పసయోగం తద్విరుద్దముగా 

యేర్చడినది, కాని పశ్టి 

1R 

మాం|ధంలోనూ, దశ్నీణాం 

(ధంలోనూ ఏకవచనవ 

యోగం తరుచుగా వినబడు 

తుంది, అది అక్కడ అవ 

మానసూచకం కాదు, 

“ఏకవచన్నపయోగం చేశా వంశే 
మాట దక్కదు) వా, 

ఎకవాక్యముగ 

ఏక గీవంగా. 

ఓ“ఆందటణు aon ని టనిరి, 00 

వర. రా. ఆయోా. ఫు. 251. చం. 9, 

ఏకశయ్య నుండు 

జతకలిసి యుండు, 

త్రనర నాన్ఫపు కర స్థలి బట్టి బటి తివియ, 

“నేకళశయ్యను వార లిరువురు సుండ. 33 

ద్విప. జగ. పు, 200. 

ఏకాంత మాడు 

మంతన మాడు, 

(“స్ప సు|గీవు( డేల చాతోడ ము న్నే 

కాంత మాడే. 

వర. రా. సుం, ఫు, 49, పం కి. 14. క్షి 

ఏకాంత మిచ్చు 

రహన్యముగా మాటలాడు 

టకు వీలు కల్పించు, 

“ఇటు గోవిందు. డేకాంత మిచ్చి 

వినం. (పథా. 2.21 

ఏకాక్షర పయోగం చేయు 
చులకనగా పిలుచు. 

“ఏవే ఊరకన్నా నని ఏకాత్షర 

(ప్రయోగం చేసావా! బాలా దూరం 

వెళ్ళిందే వ్యవహారం ౨” వా. 
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ఏకాతపవారణముగ " వఏకాపహాలలో (బాహ్మణార్గం 

ఏకచ్చత్రముగా. ఉండేవాడు. అది కొంచేం 

అడ్డు లేక అనుట, సీచం అనే భావంవై యేర్చ 
కాకీ, 4177... డినవలుకుబడి, 

ఎకాధ్యరమాధుక రంగా ఏకాహాం అంశు మృతునకు 

"బాలీ చాలక, వధకొండ్ జొరోజు చేసే శ్రాద్ధ 
“ఈ సంసారం ఏళాధ్వ్యరమొాధుకరం గా కర్మ, . 
ఉంది. వా. “ఆ, ఏశాహా్రావ్మాడే దొ 8 కా.డూా 

ఎకాడికి సీత 2) వా 
ఎంతకు, ఏమా తాసికి, . చూ. ఏకాహము. 

. ఎంతేడబ్బుకు "అన్న మాట. ఎకాహాము 

కాత, 12, ., మృతులకు వదకొండోరోజు 

క తిటు. చూ, ఏకావా(బావ్మాడు, 

డి 2 
(వతిదానికోనం వేశాశేవా : ఏకి కాకుల కిచ్చు 
డనుట. చించి చెందాడు, 

ఎకార్థ వముగా 

జలమయముగా? ఎక్కడ 

చూచినా నిళ్ళుగా, 

దీనిని భూమి-దాని వరాగయ - 

వదాలతో చేర్చీ ఉవయో 

గిసారు, 
PON ల! 

“ఏ-కార వంబుగా హాచ్చి వరి ంచి,? 
వ 

పల, పు, 12. 

“భూమి అంతా ఏకార్లవ మయి 
పోయింది.” వా, 

“ఎక్కడ చూ మినా ఏకార్డ వంగా 

ఉంది, ఏం వానలు! ఏం వానలు ! [93 

. 
CR 

ఏకాహ[బాహ్మడు 
ల 

నవిరననగా అనునూట, 

తు త్తుమురు చే సి కాకులకు 

వేయు అనుట, 

కాకుల ల కండలు తననింట నేకీ 

' కిచ్చెక ఎ) కక, 5.76. 

ఏకు మే కగు 

'మెత్తనివాడే [కూూరు డగు, 

సులువుగా తీరునది గండ 

గొయ్యగా తయా రగు, 

“కాన వివరిం చితిని మీం౭దిశార్య 

మెట్లు, చక్క_ చేసెదొ నీయ౦త 
సిక్కు_లాట్క - మేళ గాం డెవ్యం డిది 

మోందుమిక్కి లెనం దీర్పరా చేత శ 
కైన చేవడేవ ఇంకు. 2 

“ఏదో పని నేర్పుకంటా నని వ 

వాడు ఏన మేకై కూర్చున్నాడు. నా 
| 
శ | కే స చ .? ॥ ఉదా సన చె ప్పట్టున్నాడు నా 
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ఏకులకు. వాడి వెట్టు 

నే క్ర దాన మైనదానిని అతి 

“శ క్రినంతే మని చెవ్వు. 

ఏకులు అతి మె తనివి, వానికి ౬. 
ల =. ఏటవేయు 

. వదును వెట్టడం బలా గూ 

“నాకో లఫీక దానవగణంబులతో సరి 

పోలువారె నీ6, 'జేకల వాండి వెపు 

దనయెద్దును దాను నిటుండ్ విని ము 

న్నకత ముంతే మజమనమునియింటికి 

నంచు.. కక. 5.45. 

ఏ గాలికి ఆ చాప యెతు 
అనాలా) 

నమయానుకూలముగా (వవ 

ర్తించు, 

5 లికి ఆ వాప యె త్ తే అందట 

బాగా నే ఉండవచ్చు. 9. వాం 

ఏగుదెంచు 

వచ్చు. 

పాండు. 1.179. 

స చెట్ల గట్టితివి 
వాలి ఏక్కడ వదిలి వేశావు 

అను సందర్భంలో ఉవయో 

గించేవలుకుబడి. 

. వాడుకలో గోవా 

కళ్లి వచ్చావే? 
దిగ విడి-చిలి వనుట, 

“ఆతని “నీ చెట్ల గట్టితి విత 6 డెచ్చోట 

లంకించుకొనియి.. కళా, 8,265. 

జ్ 
ర్ం 
లం 

u 

RE 

ఏట సెంచువాని పూట పెంచు 
అత్యాదరముతో పెంచు. 

, " :ఏడాదిళో వమెరగవలసినంత ఒక, 

పూటలోనే చెరుగునట్లు చేయు. 
“షటు తలి దండు లెంతయు గారాన, 

య 

చటం చెంచువాని6 బూట.6 బెంచి...” 

సారం, 1.52. 

భారము వేయు. 

ఏట = బలిపిల్ల - మేక అనే 
అరం ఉంది, త ద్యారా ఏట 

యు 
చేయు 

' ముక్కు_బడి చెల్లించు తెలి 

అర్థం కావచ్చును. 

అర్జ మింకనూ విచార్యము, 

(న చీని సంసారవిధులెకే ఒడిగట్రి, 

యేగతిం గొసరి నీచ వట వేసేము. 35 

“తాళ్ళ, సం. 10.2. 

ఏటావలి గిలిగింతలు 

అలభ్యములు, 

 అానానానా. 
a] బలీయి చ్చు జ 

ఏటికి అటువే పున్ననంబరా 

లలో ఎలాగూ పాల్గొనడం 

అనంభవం. దాటరాని ఆటం 

కంగా ఏరు ఇక్కడ ప్రన్యకృ కం, 

కక్షోలువలు కిలకిల ' న వ్వెక, దొలినుల 

-సిలయీటి యవలి తుహినాంకుకరం, 

బులు గని యిఫు జేటావలి, గిలిగింత 

అటంచు వానికీక్ సరి దాం కాకా? 

సారం. 2,161. 

ఏటికి ఎదురీదు 

జనాభి|పాయానికి వ్యతిరేక 

ముగా నడుచు, 

“ర కాలంలో కులాలు మతాలు పాటిం 

' చడం ఏటికి ఎదురీదడ మేం”) వా, 

చూ. ఎదురీత, 
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ఏటికి చం పెదవు వర గట్టును కోసి వేస్తుంది, 
ఎందుకు బాధిసావు ! గనుక, 

చంపు అన్నమాట వేధించు “నా మాట లెల్ల నయ్యెడ, శ్యామా! 
చెవుడునకం బటు శంఖము లయన్, Ma: పష 

ల. 
అనే అర్థంల విశేషంగా విన ఇ క రాజ్యవిభవో, దామము ద గ్ 
వస్తుంది. పోయ "నేటిదర మా నయ్యెన్. 00 

“ఈ వెడమాటల, నను నేటికి చంపే. నలచ, 5.142, 

దరు వినన్ ఇంపవు”_ కళా. 4.78. . ఏటితోపలి ఊచు 
“ఎందుక రా%ి ఊరికే నన్ను చంపు. కనబడని [వమాదము, 
తావు? నావ చేత నెతే చెయ్యనూ £౫ వ 'రామలి౦. 8], 

“ఎక్క డై నా ఉద్యోగం ఇప్పించ మని ' ఏటిలో యరు 
న న్నెందుక చంపుతావురాళి? వా, అశాశ్వతము, 
“చదంపేశాడురా వాడు ౫ వా, ఎంత బాగా వంట వెటినా 

చూ. చంపుక తిను... ద్య్రల్రో వంట ఎవడు వవ 
ఎటికి నె త్తీగొట్టుకొనగా వచ్చినా కొట్టుకొని పోయేచే 

అవన్నీ యెందుకు అని' కదా! 

నిరసనగా అనుట, తాళ్ళ, సం. 11.8 ఛా. 150, 

(ఏ ట్రిక్తి చెతి గొటుకొనలా సన్న్యాస _ఏటుపోటుతల 

మున్ న్యా ౧సమున్. ఏ పాండు, 4.9ి. యుద్ధభూమి, 

“అవన్నీ ఎందుకు తెచ్చావు * చెతిన ' 4 “ఇవి “మేల రిత్రమాట చేటుపోటు 

కొట్టుకో దానికా లై వా, తలకు వచ్చి... 

నేటి వాడుకలో ; భార. కర్ల. 8.191, 
“ఆ "జెంద్రుక్రు ల "నెత్తిన కొట్టుకో నాకి? ఏటుపోటుమాట లను 

ఏటికొట్ల "జెప్పి పొడుచు, 

నమస్కారములు, “ఆ ఆడపడుచు అనుక్షణం ఏటిపోటు 
“జ వంబుల కేటికోళ్తు, 53 మాట లంటూ ఉంక్కే ఆ కోడలు 

భార, (దో. 2.847. కాబటి ఓర్చుకుంటూ ఉంది. వొ, 

“ఏట్రికోళ్లు సమర్పించి.” భీమ, 2.101. ఏటుపోటులు 

ఏటిదర్శి మాను దెబ్బలు, 
నన్ని హీత|[ వమాద మయినది, ఎటులు - పోటులు, జం, 

. “పాయ ల్వాణజీయు నేటుపోటుల భయ గ్ ర్ గ అగ స ఏటిగట్టున ఆన్న చెట్టు ఎనిమిమ. ధ్రాంతంబు 'అయ్యున్౨ 

మెనా వడిపోవచ్చు గదాం. కా, మా, 2,444, 
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లశ “ఏటా అని కూడా, 
“ఎడసేడ సౌరాష్ట్ర మేం యేంెపింటం 

గడునర్ధి తోడ జూగరము -జెవించులి 

బస, 6.168. 
“నేంయోదు దుర్భర నే నటం గొలువ.” 

టా సామికి య్ హం జరుగు 

తుంది” వా, 

ఏ్మటింతరాయబా రము 

గాప్పు పనికి ఆఅల్వ్పుల (వయ 

త్నము. 

వ్మటింత ఎంత చిన్న. విట్లో 
7 a) 

ఏనుగ అంత చెడ్డది 

చూ. ఏనుగ మెజునానికి వీ టింత 
"రాయబారము. సా, 

ఏడ కేడ 
నేటిరూవం ఎక్కా-డి శెక్క-డ, 

దానికీ దీనికీ సంబంధ మే 

లే దనుట, 
“దాని “కేటి వీనితగు "బేడ కే డంచు.)” 

పాణి. 2,109. 
“నువ్వేదో మహా చెపామను. వాడికీ వీడికీ 

ఎక్కడి కెక్కడ 2 3౨ వా, 

ఎడాకు లెక్కువ చదువు 

ఎక్కువ నేర్పరి యనుట, 

వానికంకు, ఉఊాసనికంకు అనే 

వమూటవంటి డో ఈ వలుకు. 

బడికి ముంధు ఈంటుంది, 

“ఏరాజు వితరణ" ఎతిలోనం గర్జన, 

కవల ెనేడాక "లక్క వ పరిం చెలి” 

(శనివా 2.41, 

ఏడిపించి ఏడు చెబువుల సీరు 

(తాగించు 

నానాబాధలు పెట్టు, 

“వాలి ఇంతటితో వదులుజా నార్ల ఏడి 

పించి" ఏడు చెటువులు సీ ళ్లు . తాగి 

సాను, 99 వొ 

చూ, ముష్వుతిప్పల బెట్లి మూడు చెరు 

వుల నీరు (తాగించు. 

ఏడిపించుకొని యేడు చెజువుల 

నీళు (తాగించు 

ముష్పుతిప్పలు మెట్టు 

“మౌ వాలి వాడు ఏడిపి రముకాని యేడు 

చెటువుల నీళ్లు (తెగించా డం ఆకే 

నమ్ము.’ వా, 

ఏడిపించుకొని తిను 

-వేధించు. 

“ఆ అత, కోడల్ని అయినదానికీ కాని 

దానికీ యేడిపించుకొాని తింటూః 

ఊఆందెల్) Ch 

ఎడ్చి మొగము కడుగుకొనినట్లు 

ఈ వని భాగా లేదు అనువట్ల 

ఉపయోగించే వలుకుబడి, 

“వాడి సంగీతం యేడ్చి మొహం కడుగు 

కొన్నట్టు ఉంది.) వె, 

ఏడ్చినతరవాత మొహం కడు 

క్కు న్నా నిటి చారలు 

వోవడం తప్పితే నిర్శలం 

గానూ అందంగానూ 

ఉండ దనుటవై ఏర్పడినది, 

డుక ట్ల సవారీ రూ 
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పాడెకు వడుకట్లు కడతారు, ' ఏడుపుమూతి పెట్టు 

నవారీ అంకు వాహానం; . 

.. వడుపమూతి పడతాడు. > 

తె జౌ 

ఏడుగడ 

దిక్కు, రతుకుడు, 

పరమ. 1.91. 

చూ. ఏడడ. 
౧ 

ఏడుచు 

'వాధవడు, అంగ లాద్చు, 

“ఏడు దినంబు లన్నమున కెడ్డము పుట్టిన 

యంత మా (తలో, చేడుచుచున్న 
వాడవు.’ భీమ. 2,116. 
“పరీక్ష. పోయిం దని ఏడుస్తా చేరా 99 

బె 

ఏడుచెట్ల ను చెబుచు 

అన్ని వీధములా చెజుచు, 

“ఇది మహీతల మెల నేలునీరాజుల 
చెదరక యిస్తేడుచేట్లను జెజచి, పోనీక 
బంచెల. బారలించి 'తపనీ, దానవుం డ్రై 

నల్ల (దావుచున్నాండు, 09 

గౌర. హారి, ద్వి. 447450. 

రూ, ఏడు చెబువుల నీళ్లు తాగించు, 

ఎడు నిలువుల మేడ 

ఎతేన మేడ, 

ఎక్స్ను మనుష్య వమా 

అంతో కొలవడంవై వచ్చి | 

నది, ఏడు నిలువు ౩ లెత్తన్న 
మాట, వాడుకలో . నేటికీ 
ఉన్న ది, 

పండితా, ద్వితి, మహి, పుట. తిన్, 

“ఏడు నిలువు లెతున్న దా .వెట్టులొవా. 
ఏడు నిలువులలో తున్న దావొవి, 53 | 

వచ్చినంతపని అయింది. 

శ్న 

ఏడులుపవ టు 

“తదంతా 'శావా లంజే. ఏండ్లు 
| ' తుంది,” | 

అనంతృ ప్రిని వ్యక్తము చేయు; 

అలుగు, 

“వాళ్లో ఒక్క మాట అంజు వాలు, 

వా, 

ఏడుపు వచ్చినంతపని అగు 

కన్నీ ళ్ళవర్యంత మగు. 

దాదాపు వడ్చి వేనా ననుట, 

“వ నామాట అనేసరికి వాడికి ఏడుపు 

వొ 

చా కన్నీ శ పర్యంత మగు. 

ణ్ a లో అలీ ట్ 

ఎడు మల్లెపూల చిన్నది 

అతిసుకుమూరు రాలు. 

జానవద కథలలోను౦ంచి 

వచ్చిన వలుకుబడి, 

ఆమె యేడుమ బ్రైపూల యత్తు 

ఉన్నది, అనగా నుకుమూలరు 

రాలు అనుట, 

“ఆయోగ నా బతుకా! నా కోడలు పని 

వేసే సేట్టుం కే నా కీ అవనే మి కూతురా! 

ఆది కాడు మల్లె వూ చిన్న దయు 

పోయిన 9 వొ, 

ఏడు _మొకు్క్కలు (మొక్కా 

. అతిదీనతను కనవజ-చు, 

. “అనఘ ఏడు (మొక్కు_ లా బృహ 

స్పతికి మొ క్కె_ద,? CD 

భార, ఆశ్వ. 1.75, 

రాల కాల ముగు, 

తది పెక్కే_డులు ప ట్రైన్ , 'నదన౦ంబులు 
గట్ట నాక శ. మా. 2,100, 

జడు 

షె * 
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ఏడూడి ఏత మెతు 

చనిపోయిన మొదటి నంవ ఏతేము (తొక్కి మ రునకు 

త్సరం వెట్టేతద్దినం, పీరు వాణించు, 

సాంవత్సరికం, “బదుకాసన్, దజఅచుగ నేతా లెత్తం 
. గం. బజీపటీ యై యతీయు మశైైపడి 
ఏడేడు పధ్నాలుగు లోకాలలో | ఇడిపోయిక్.౨? శా. మా. 8552. 

సర్వ్య్మ్యవవంచంలో, ఏత్రుల బోవు 

s( స ry “ఏడేడు భ్నాలుగు లోకాలలో వాల్ల "పాచ్చులకు పోవు, గర్వ 

తల దన్నేవాడు ఎవడూ లేడు.”? వా, b 

“ఏడేడు పధ్నాలుగు లోకాలు గాలిం 

చినా అంత రూపసీ కనబడదు.” వా. 

ఎడ్సు ఎదురుచూచు 

నిరాశావాది, డుపుగుళ్ల 

వాడు అగు, 

“వా డఉెప్పుడూ. ఏడుపు ఎదురు 

చూస్తూ ఉంటాడు, నవ్వుతూ తుళ్లుతూ 

ఉండే వా ళం యే వాడికి పడదు.” వా. 

ఏడ్చు గొట్లు 

ఎవ్వుడూ యెడుస్తూ ఉండే 

వాడు, 

సర్వదా అనంతృప్తుడు.. 

“పొద్దున్నే ఆ యేడుపుగొట్టు ముం 

చూవాను, ఆన్నీ అడ్డం లే.) 93 చా, 

ఏణ్జూరు ' 

౯ డువందలు, 

పండితా. (పథ. దీకా. పుట, 286, 

ఎతన్మా(తములు 

ప్రింతేవి, 

“ముఅవకుండిన నేమి మెజు6గులపాలప 

మే తన్మా(త్రము లె శాలిధళ 

ఛళ మలు ౧)” . . పాండు, A.42. 

' 

వడు, 

“చేతులు (డిప్పుచుం (బభుల చెంతల 

నూరక దుర్విసీతు లె, యేతు లం 

బోవుచుం దిరుగు నిప్పటి మంత్రులు 

తంతు లిందజకా.)' పాండు. ].789. 

ఏతేరు 
వచ్చు, 

“(ఎప్పటి మధుమాస మే తేరన్ఫ వుండు. 
రంగ. రా. చాల, పు, 15. పం కి. 18. 

ఏ [తోవ [తొక్కవలయును ? 

ఏమి చేయవలెను? ఏ రీతిగా 

మెలగన లెను? 

“తన క్రస్వుం దప్ప. జి తిని, వని తా 

యే (తో వ (త్ క్క వ లయు ౦ 

శెప్రమా!? శుక. 2.128. 

ఏది దారి? 

దిక్కు. లే దనుట, 
“ఇస మన్నవాళ్ల భంతా  ఎగచేశారు. 

రాత్రికి ఇంట్లో 'బియ్య పుగింజ లేదు. 

ఇం కేందారి రా భగవంతుడా! వా, 

ఏదీ లేక 
అనుకొన్న వాని లో ఏ 

ఒక్క_టీ లేక, 

ఉచేవురి ముందర నాడుకొ ందు; 
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నీ జేదియు లేక సర్వగుణహీనుండ పాట 
యెటుంగC దమ్ముండా!” 

పాండు. 68.89. 

ఏదుపల్లువోలె 

ఒంటరిగా, 

ఏదువందికి ఒక శువ ల్లు 

ఉండు ననుట వై ఏర్పడినది, 
మజియు దానవసె సెన్యంబు మాబులేక, 

యొసప్పి తప్పిన నిర్ణర యోధ వరులం. 

దోలి తొపష ర వెట్ల నింషదుండు నిలిచె, 

బవరమున నొక్క రుడు “నేందుపల్లు 

వోలె ఉట. హరి, 1.48. 

ఏదో పేరు చెప్పి.... 
ఏదో ఒకరకంగా. 

అది ఆవసరం కాకపోయినా 

అనుట, 

“ఏదో చేరు చెప్పి తనవాళ్లు నలుగురికి 
నాలుగు రాళ్టు ము స్ప్రైటట్టు చేసుకోవడం 

వాడిపని, 35" వా, 

.... ఏదో ఒకటి అయితే 

ఏ అనాహూతమో నంభవి సే 
అయాన్ 

నా గతి దుర్తతి అవు తుంది 

అనువట్ల ఆవ యోగిసారు. 

కతొడింబడ నితని కొక్క_టి యస్య 

చని యే నేమి యగుదాన ననియు వివా 

రించిలేని...” కళా, 8,264, 

“ఈ ముసలావిడ యేదో ఒకటి అయితే | 
చే నే మవుతాను £ వా. 

ఎ ధనంబులు హొతు వోవు? 
pane 

ఏమి లాభము ? 

గా, సారి, (పథ, పం కా 719.20. 

280 దని. దీన 

వాడుకలో రూవం : 

“నునతో కాటూాడి తే వాళ్ల శీం లాభం 

వసుందిల్లి? వొ 

ఎనికకాడు 

వనుగవాడు, గజజై నికుడు, 
భుమా. 1140. 

ఏనుగ నెకి-౦చు 

గొప్పు ₹ేయు, 

“వాణ్ణి ఊరి శక పఫాగిడి పొగిడి ఏనుగు 
మోది కక్కి_ంబారు. ఆంతే. పది వేల 

రూపాయల విరాళం (పకటించాడు,? 

పో, 

డు 
ఎనుగు నెకి్మి.యు దిడ్డి దూల 

దగునె* 

యోగ్యతకు తగినటుగా (వవ 
లు 

_ర్తించక పోయినవూడు ఆజ 

యోగించే వలుకుబడి, 

ఏనుగు నెక్కి. వచ్చువాడు 

నరానరి సింపహూదాంరంగుండా 

రాక దొడ్డి దారిగుండా (వవే 

చించుట యెందు కనుట, 

కష్షటువ ఆం బల్క_ యంగా దగుని 

యేనుగు నెక్కి యు దిడ్డి దూలు గన్ ౨ 

రుశాాం. 5.105. 

ఎనుగుకళ్లు 

చిన్న కళ్ళు, 

ఏనుగుకాలు 

బోదకాలు, 

ఏనుగు గవ్వ మీటినయట్లు 
*శవ్రార్రికి మనతోడి వెరంబు యూని, | 

పోరాడ నే ధనంబులు పాతు వోవు. ౫ ఏ మాతం లత్మ్యం లేనట్లు, 

గవ్వతో వ ఏనుగును కాడి జే 



ఏను.__వను 281 ఏను_ఏను 

| 

హజంగా అది లెక్క, 

చేయదు కడా! 

“పసిడి చె మ్మనుచు నేం బలుమాటు 

చేయడ, మిసుంగ వేనుంగు గవ్వ మిటిన 

యిటు) 

"శా, హరి. ద్వితీ, పం క్తి. 161.62, 
చూ. దున్నపోతుమోద వాన కరిసినట్లు. 

ఏనుగుతో ఏలాటము 

అధికులతో చెరలాటము, 

కూడని దనుట. నిప్పుతో చెర 
లాటమువంటిది, 

చేంకెటుళ. తిర, 

జో 
స 

ఏనుగుదాహము 

వివరీత మెనదాపహాము, 
“నాక ఏనుగుదావాంగా ఉంది.) వా, 

ఏనుగు దిన్న వెలగకాయ. 

బయటికి బాగా కనిపించినా 

లోసల ఏమో నేనిది. 

వనుగ వెలగవండు మింగితే ' 

వలి గుజ్జుమా త్రం అరిగి . 

పోయి, కాయ అలాగే బయ 

టికివచ్చు నని (వ తీతి,. 

అందువై వచ్చినవలుకుబడి, 

శీను 'దిన్నట్లి “వెలంగకాయగతి 

నుందుర్ లోన లో యె బయల్ సాగ 

నిరంక, 8.6, 

మూ, కరి (మింగిన "వలగపండు, 

ఏనుగునకు సిళ్లు చూపినట్లు 

బళ్ల గుడ్డలు మొదలగునవి 

చవి" 'వశువులను "బెదరించి , 

నట్లు, ఏనుగను జెదరగొట్టికే 

విజృంభి స్తుంది, 

| 
| 

| 

చ్? 
[nn 

"బెదిరిన పశువులు విజబుచుకొని 

పడడం నపహాజం, 

“ఆప్పుడు రాభేయుం డ్మ్మెయి ననుజో. 

పాటుం జాచి యేనుంగునక సిళ్లు సూపి 

నట్లు, గవినీ హాయముల మత్స్య భూ 

కాంతుతనయు, "ననీ పం|డేండు శర 

ముల నేసె నరుని? భార. విరా. 5.54. 

ఎనుగుపండ్లు పట్టి చూచు 

పెద్దవారి తప్పు లెన్ను., 

(వమాదకర మై మె ఆ త వినాశ 

కర  మైనవని చేయువట్టుల 

చెప్పె సామ్యం, 

“తనర నేనుంగుప ండ్లు దా బట్టి చూచు, 

మనుజుండు బతుకే మ డి యు న 

కాక? బసవ, 4.97. 

చూ, ఏనుగుపల్లు పట్టి చూచు, 

ఏనుగు పన్నగునే గాడిదలకు ! 
వనుగుద౦త౦ గాడిదకు 

తగునా 

అననురూవ మైన దనుటను 

తెలుపు పలుకుబడి. 

“పూని లింగ |ప్రసాదానూనసుఖము, 

: మానవులనం బొందలూ నెట్లు వచ్చు, 

' “నేనుంగు పన్నగునే గాడిదలకు... 

బస, 7.198. 

| ఎనుగుపల్లు పట్టి చూచు 

చెద్దవారి తఫ్పావ్వల నెన్ను. 

“పరుముండు పాపకర్ము. డన6 బోలదు 

శాంతయె కాని కాంతకం, బురుషుండు 

కీడు చేసినను భూషణ మేనుంగు6 బలు 

వట్టి చూ, తురె మగవాండు చేసె నని 

తొయ్యలియుం 146”? సిక. 7.lid, 

చూ, ఏనుగుపండు పటి చూచు, 
౧ లు 
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ఏనుగువాడి 
సమాది, స లెధ' 

“బచ్చెనా యేనుగుపాడి.? 
విజ, పీఠిక. ర4&, 

ఏనుగు పీను గగు 
బాగా దృఢంగా ఉండినవాడు 

చాలా చిక్కివోవు. 
“ఆ జ్వరం తో ఏనుగు పీనుగయి ' 

పోయాడు పాపం 1 వొ, 

ఏనుగు పురు డోమ గల 

ఏనుగునకు పురుడు పోయగల, 

అసాధ్య కార్యములను నెటు 

వేర్పుజాణ అనుట, 

కుమా. రి.15లి, 

ఎనుగుమీద సున్న మడుగు 
"తన శక్తిని మించినదానికె 

(వయతల్నించు, = 

కొవ్వువట్టి (ప్రవర్తించు. 

ఎనుగుమీద సున్నము 

అలభ్యము. 

“ఆతని తాంబూల గంధాస్యా ప్రి ప్ 

యేనుంగ్తు మోది సున్న౦ బని మేన 

యొ చెల కవిరా, శీ, 

ఏనుగు మీదివానిని సున్న 

మడుగు 

అత్యహ౦కారంతో వవ 

_ర్లించు, 

ఏనుగుమోాద ఉన్నవా జమా 

అంత ఎత్తు ఎలో ఉంటాడు, 

దానిని ఆకుల్లోకి సున్న మివ్య 

మనడం వట్టి పొగరు కాక 

మేమిటి 7 
“వాడా అమ్మా ! ఏనుగుమోదివానిని = 

సున్న మడిగరకం.? వొ 

ఏనుగ మెథునానికి ౩ ఎటింత 

రాయబారము 

పెద్దల పనికి అల్పుల (వయ 

త్నము, 

యూ, ఏ[టింత రాయబారము, 

ఎనుగుల కొమ్ములు వచ్చినట్టు 
గం 

అనలే బలము కలదానికి 

మజీంత బలము చేకూరినట్లు. 
“ఎఏననసి మనంబునందు 'సతికిం బతికికా 

వల పంకురించినకణా, గొనకొని ధా(తి 

-నేనుంగుల కొమ్ములు వచ్చినయట్లు లింక 

a ప్పనికీ6 (బనూనసాయకల్డ పె పత్ర 

వెజ, 8.10. 

షన గెక్కినట్టు 

ఎంతో లాభం కలిగినట్టుగా. 

ఎక్కువ నంతోషించు ననుట, 
| “వాడి శేముంది పాపం! ఒకవూట 
| భోజనం ఇడి తే ఇవాలు, ఏను గాక 

నట్లుగా నంతోషిి సాడు.” వొ. 

ఏ నెజిగిన బతుకే గద 
స్ (బతుకు నాకు తెలిసినదే 

“కదా! 

నిరననగా  అనుమూాట., నటికీ 

వాడుకలో అన్నది. 5 
“ఏ నెఖీల్నిన (బతుకే గదా యూ నడ 

వడి యెట్లు కలిగ నింతటిలోంగా, తా 

నిశ్నేపముం గంటివొ.ి” కుక. 8.262. 
_ “వానిబతుకు నే -నిరిగించే కదా CEE 

వా, 

| రు 
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ఏ నెక్కడ తా నెక గడ ? 

నడువు తారతమ్య "మెక్కుువ 

యనుట, 

“ఏ సెక్కు_డ తా నెక్కడ, ఏ నెక్కె. 

డునటి పట పేనుంగు నెక్కు_కా) 
లు ఉం 

ఐరావత చరిత, 

కటన్స “నెక్కడ వాడెక్కు_డ! నాతో 

పోటీకి వసాడా 9౫ వా, 

ఏ నెక్కడ నీ వెక్కడ'? 
మన మధ్య తార తమ్య 

"మెక్కుువ యనుట, 

ఈఏ నెక్కడ నీ చెక్కుడు మానవ 
సామాన్యుం డనుచు మదమున. "నెజుం 
గంగా నేరక... వారి. 8.99. 

“నే నెక్కడ నీ వెక్కడ? నాతో 
వాదు “పెటుకొంటావా ??? వొ, 
గ కా : ఏ నోరు పెట్టుకొని. 

ఏ ముఖం పెట్టుక్ సి... 

మాటలాడగలం? అన్న 

వట్లనే. ఉవయు క్ష మను 

తుంది, 

6, __,ఎఇంతలేసీ సంసార చ్చే దం బులు 

మన యూరి పుణ్యాత్ములవలన నే కదా 

యయ నింక శ నోరు "పెట్టుకొని 

మొటలాడుద మనువారును., 

ఊఉ. రా, . 6.848. 

ఏ పనికిని బొడ్డు వంచకుండు 
ఏ వనికీ పూనుకొనక పోవు, 

"లేదు... 

“వాడు ఏపనికీ బొడ్డు 

'వా జేంపనికి వస్తాడు శ) 

ఏ పాకము పొందకుండ 

వదిలము తప్పకుండ, 

భోజ, 6.142. 

వీ పని కైనను బొడ్డు వంప 

వంచలేడు, ' 
వా, : 

| “ఈపని ఏ పాపపు 

కత్రపసి చిత్తం చేపాకంబునుం బొంద 

కంద లి హార, 2.128. 

ఈకింది భావచ్చాయలలో 

ఇదె అ టూ యిటూ 

మారుతూ ఉంటుంది, 

పాకము---వరివక్వస్థితికి దగ 
యి ౧ 

డుగా ఉన్నది, 

కవాని మనసు ఏపాకాన ఉందో 

యేసూ! నామాట కంగీకరింవాడు, 

నిజానికి వాడు (బహ్మ చెప్పినా విసే 

వాడు కాదు.’ వా, 

66వ్రాడి మనస్సు మంచి పాకాన ఊన్న 

ప్వుడే ఈపని శాస్తా సరి చేసుకో? 
“ఏమిటి ఆలా కసురుకంటావుళి. నీ 
మనసు ఏ పాశాన ఉం చేమిటీ ల) వా 

ఏపాటి 

(అది) ఎంత? 

కాశీ, 7.129. 

వాడికి పదియభూ పాయలు విరాళ 

మివ్వడం ఏపాటి 99 

ప్ర ఎ పానపు వళ చూచితినో . 
దు రు హూ ర్త ౦లో 

మాన ? 

ఏ దైనా వని జరిగిన తర్వాత 

దువ్ఫలిత మేర ఏడగా అను 

మాట, కొన్ని వేళల్లో వేసిన 

పనికి దువ్ఫలితేము తవ్చ న్న 

జ్యోతి శా (ప్ర ఫ్ శాన గ ౦ వై 

ఏర్పడిన పలుకుబడి. 

| భనీపె కోరికె మరల్చి నిధిపతిసుతు చే 
| 

j 

CM 

పాపపు వేళను జూచితినో. 

కళా, 4 25 
వేళ ' “మొదల 

“™ 
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"జట్రానో కానీ ఎంత డబ్బు ఎదురు ' 

"పెట్టినా పూర్తి కావడం లేదు. వా, 

షః పావ మెజుగని 

అమాయక మున, నిరోష. 

అయిన, 

పాదముల (చాలి నస నేమి పాప, 

మెటుంగగూ నీ మహాబేవునాన పూస్తైందు 

వదన!” ) శుక. 1.548. 

“ఏనాశకి కేపాప మెజులూని కన్నుల, | 

కిడియెం గాటుక రేఖ లేపు గులుక,??) | 

హంస, 8.75... 

ఏపారు 
వరిలు; ఒవు, 
ధగ 

కళ వ ప్రూర్రి రుర్వీజనుల్ ౨? నీంహా,12,111], 

“భూ లోక బేవేం[ద్రుపగి ది నేపారి, 
యున్నచో.) 

రం. రా. చాల, ప్ర. శీ. పం, 2, 

ప్ పుట్టలో ఏపాముందో? | 

పైకి కనిపించక పోయినా ఎవ. 
రిలో ఎంత పాండిత్యం ఉంవో? 

ఎవరిలో వం గుణాలు, 
ఉ న్నాయో? ఎలా తెలు 

స్తుంది అనువట్ల ఉవయోగించే 

పలుకుబడి, 

“చూడ్డానికి అమాయకంగా నే ఉన్నా 
డనుకో అయినా ఏ పుట్టలో ఏ పా 
ముందో £)) బో, | 

ఎప్పు మాపు 
నళింవ చేయు, 

రూపు మాపు లాంటిది, 

వార. 7.154 

“మరు బాణముల ెనీపు మాపు సేయ 

నోప్ప.?? రుక్ళాం. ౨.1౪5, 

' ఏపు మాయించు 

గర్వ మడచు, 

“పదవిని దం|డిచే బలిమిని గొన్న 

యొదిరిని కంసుని యేుపు మాౌయించి.? 

ద్భిప, మధు. 4. 

'ఎపు మిగులు 

ఎక్కు వగు, 

“వ్యా ఘాదు లె న(కవ్యాద హింస 

మృగంబు, లెచ్చోటుం జూచిన "సేపు 
మిగిలె,? కాశీ, 5.268, 

ఏపు మీటు 

ఒప్పు, 

“రామాయణ ద్విపద యేపు మింగ, 
రచియిం పుము.౨) 

వర, రా. చా. 

ఏపు రేగు 
1, విజ్బంభించు. 

“ఏలికలు వంట చస నంట నస్రు 
రేయి) శుక. 1.259. 

2. శెచ్చిపోవు; చెలకేంస, 
“ఇటుల మద మెలి తమిచేత నేవు 
శేంగ.)? హంస. 2.195, 
“ఎగయు భర (దవ్వు బాలీ యలాగా 
నేప్రశేగి,..పంది మెలన రణపరిపంథి 
యగుచు,”? భా, స్కృ. 8,687. 
“దుష్ట 'సత్వముల్ , థారుణి నేపుచేంలి 
బెడిదంబుళ మూకలు టి (గామ 

౬ 
ముల్ మారి మస సంగిన టయి "నమ , ~ 

సము జూార్హ ము చేని నప్పుడు. 

రుక్నాం 8.79. 

ఎ (పొద్దు 

ఎల్ల వుడు; (వతిదినం, 
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కతన నీ (పద్దు గుణముల నలిళ. వద్ది యాడం బోవంగ చే బానా 

యిల్లి . శివ, 1.18. , యనుచు బలికె.? కళా, 5.108. 

“జతి. గళావతిసంజ్ఞ నొ ప్పెడిఫీణె, “పెద్దవాళ్ళతో పని. ఏ మంకు ఏ మవ 
తోడ నే పొద్దును దుంబురుండ , ..? తుందో! మానంగా ఉండడమే 

కళా, 2,68. ! మంచిది)? వా, 

ఏ (బతికితిని ఏ మన నో రున్నది? 
ఇక వరవాలేదు అన్న అర్థం నే నేమో అన లేను, 

లో ఉవయోగించే వలుకుబడ్, , నే నే మనుటకూ ఆస్కారం 

వాడుకలో “అబ్బ! బతికి! లే దనుట. 

పోయాను (పోతిని ” అని “అన నయ్యంగన నా కేమననో రున్న 
- ' యది...) కళా. 8.191. 

వ్యవహారం, “వాడు మంచివా డని చెప్పి నస 

“అని అనియు ననక మునుపే, యనఘా! ' పంపీంవాను. వా డేమో నీక చెడుపు 

యే |బతికితిని మదన్వయ ని మిది పావన | చ్చశ్చాడు. నీవు తీసీవేశావు. ఏ మనడానికి 
కుయె్య్ట న ననుచు... . 2.165. నాకు నో రుంది లై) వొ, 

కొని పోతన కలో వ. నలవి కా దనుట. 

న్యు? బతికిపోయాను - అని పారి, 1.75. 

కూడా మధ్యమ పురుషలో “పట్టనం బెంత కృ ఆార్థతం బొర "స్కి 

నృయళస్తావ పేర స్త 
ప్మబాసి 'ఏ మన్నా పడవలసినదే 

వెధవ, ఒక తిట్టు. తల ఒగ్గి ఉండక తప్ప దనుట. 
“మా. ఏభ్య రాశి. ' “మీ కింద హౌకరీ చేసుకోవడానికి 

ఏభ్యరాశి వచ్చాను. సూ శేమన్నా పడవలసిందే” 

ఏ| వాసి, వాం 
(ఈ (క్రూరకర్మున కీ యేభ్యరా?కి. 0. ' ఏమజీంచు 

గా, హరి, ద్వితీ, పం శకి, 828, మూాసగించు, 

చూ, ఏసి. వది నేడు దకీణాం|[ధనీమలో 

ఏ మంపే యే మవుతుందో! వాడుకలో ఉన్నది. “వాడు 
ఏడెనా అనవలసిన వడు ఫలి నన్ను ఏవమార్చినాడు. ”” 

తమునుగూర్చి నంకించుటను ' అజవం._వమా। టం, 

_ . తెలుపువలుకుబడి, పండితా. ద్వితీ. మహి. పుట, 215, 
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“ఏమణించి కృష్ణుం డండ్లలో జొరబడి, 

యున్న పాలు పెరుగు. వెన్న నెయ్యి, 

కొలలాడుచుండ...ి? రాధా. 1.19. 

ఏమి అని అడిగేవాడు లేడు 
ఒకరికి నంజూయిపీ. యివంవల 

పిన అవనరము లేదు అనుట, 
ఈఈ ఎచట నుండిన నింట నే మనువాడు 

శీ, కింపు సొంపు ఘటిలునిలు గలిగి.) 
"శుక, 8.600. 

re యింట్లో వాడు ఏం చేనీ నాం ఏమి 

ఆని అడిగేవాడు "లేడు. వా 

అనగా వాడు సర్వన్వతం[తు | 

డనుట, 

ఏమి ఒరిగింది? 

ఏమి లాభం వచ్చింది ? 

“నామీద అంత దుష్పంచారం చేశావు 

కదాళి నీ కేం ఒరిగింది ల) వొ, 

6కన్సీక్ర చెరుపు చేసే నాక ఒరిగే 
చ 1 

ఇజీముంది శ) వా,. 

ఏమి కట్టుకొనును! 
దీనివల్ల వాని కేమి లాభము 

వచ్చెను ( 

దీనివల్ల నచ్చినలాభ మేమిటి? 

అనవసరంగా ఇతరులను 

బాధ పెట్టడం తప్పి లే-అను 

పట్ల ఉవయోగించే 
a 

0s, 

పలుకు 

భార, (దో. 8.295, 

(కక్ష దీన నేమి కట్టుకొనియె. 09 

ఛాస్క. అయో, 199. 

“వాణ్ణి నువ్వంతగా రొడ్చించి కట్టు. 

కొన్న : క జమురిది ? 

| 
. “నన్ను చెణి చి నువ్వేం కటుకొ 0౦ 
| స) 

' టావు €%) 

వాం. ' పడుతున్నాడు. 00 

బో 

“అందర్నీ తిట్టి అ జే౦ం కటుకొర 

టుంది ల) వా, 

ఏమి కర్మమో । | 

అ చేం ఫై - అచేం దుర 

దృష్టమో 

““ఆమట పదిట లింగార్చకుం డనెడు, 

నామంబు వినరా ద డేమి కర్మంబొె లి 

బస, 6.155. 

ఏమి కొంప మునిగింది + 

ఏమి పోయింది ? 

“వాడు రాకపోతే పోయాడు, ఏం 

కొంప మునిగింది. Ch 

చూ. ఏమి మాడెనుకి 

ఏమి గహనం ? 

అదెంత వని? 

ఘన కార్యం ః 

అ ేం మహో 

6 అ నో నా కిష్టం బె నవరంబు...దివ్యా స్త 

లాభం బనిన నది యేమి గహనంబు 

| దానిన యిచ్చెద*ి భార, అర. 1.298. 

“అప్పని గకొని నాకది యేమి 

గవానం బని.’ 

క్షమౌ, 4.52. 

చూ. అదేం గగనం 

ఏమి చూచి (చూచుకొని... 

ఇలా వవర్తి రి సు స్తున్నావు, 

అంతకు తగిన కారణ మేది 

చేదే అనుట, 

“ఏమి చూచుకొనో వాడు మహో మిడినీ 

CM 
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“ఏమి చూచి వాడికి పిల నిమ్మం 

టారు 

“ఏమి చూచి నన్నింతే చులకనగా 

చూసావో నాకు బోధథపడడం శేదు,” 

CMRP 

CRE 

ఏమి చెప్పను? 
'- వ మని చెప్పగలను, 

, అరే నియ మనుట, 

.వాని భుజ (పతిభా ఏచేషముల్ , 

మానిని యేమి చెప్ప నసమానము లౌను 

దదియ వై ఖరుల్ . 3) హంస, లి.1ర్, 

ఏమి చెప్ప పని యున్నది! 

/ '."-ెవృవలసిం “దేముంది ? 

'' ఇది అంత స్సృష -మెనపిషయం 
. ఓ ౧ 

అన్న సందర్భంలో ఉవయో 

గిసారు, 
అయన 

“బల భేదన యేమి చెప్పం బని యున్న 

దింకన్ ఎ) నిరంకు. 4ఓ.శి1l. 

ఏమిటి వారు 

"ఎవరు? 

“సుత వైభవము నీవు చూడంగవలయు, 
నితరు లఅందజు( నాడ నేమిటివారుళి? 

వర; రా: చా, ఫు, 204, పం కి. 15. 

ఏమి తగవు? - 

ఏమి న్యాయం (G 

“విలయశిభఖి నే తుకడ కన్ని, యేల 

పోవుం బంపు జేమి తగవు ౪)” 

కవూ. 9.159. . 

ఎమి (తవ్వ తల కె త్రీనా రు 

"వారు చేసిన వుహః నహాయం 

ఏమిటి అనే అర్థంలో ఉవ 

౧. యోగిస్తారు. ఏ 

| 

యిటూ కూడా మార 

| వచ్చును. సాధించిన దేమిటి 

అన్న అరమూ కలదు, 

“తమక నేమి త్రవ్వి తలకెళ్తి రమరు 
లీ, యార్వి మనుజు లేమి యొసంగ రెర్కి 

' నింగి వారసతుల నిర్మాతృకలం జేసి, 

, పుడమి మాతృభూతముల నృజిం చెలి. 

వెజ, 8.22. 

“నువ్వు ఇన్నాళ్లూ ఈ ఊల్లో ఉండి 

(తవ్వి తల కె చిం డేమిటి ద్ధి) 

ఏమి: దొడ్డు! 

ఏమి గొప్ప? 

“విఖ్యాతమహా[ప్రతాపునకు న|ద్రిగుహో 

లయ మేమి దొడ్డు 3) కా, మా, 3,205, 

ఎమి పుట్టునొ ! 

ఏ మవుతుందో-అనగా ఏదో 

అనర్థం కలుగ నున్న దని 

సూటంచు పలుకుబడి, 

“ఈ మొడ నేమి పుటునొ సహింపల 

| జ ళ్ శ ఆ 

| రాదు విచార మంచు హ్యాథా! యింక 

-సేమి...) శుక. లి.150. 

ఎమి పెద్ద! 

అెదేమి గొవ్చ, 

సామాన్య మనుట. 

భార. అర. 8.170. 

ఏమి పొయ్యేకాలం? 

ఇంత దుర్చుదికి కారణం ఏమి 

అనువట్ల ఆప యోగీసారు, 

పెళ్లిని 
నావే. 

| వాడి “కేం “పాయ్యేకాలం శ 

వదిలిపెట్రడానికి %? 

' ఏమి మాడెను? 

|. థమి కొంన మునిగింది? 
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“జడనిధి చంద ౦బున ని, మడు ఏమి వచ్చునో? 

వొప్పంగ నిప్పు డేమి మాడెను నిమ్మె, ' గ న్ 
నడచిపడ రిత్త నెవ్వగ, లుడుగుండు ఏమి కీడు మూడునో. 

మథీి చూచుకొ౦ ద మొయ్యన తటి!“ “యిట్టు నట్టు పలుక నొప్ప కేమి 
తోనా.) భార. శాంతి, కీ ఆ, వచ్చునో నుండు. ౨౨5 కళా, 8,224, 

చూ. ఏమి కొంప మునిగింది ' “వాడు ఏమో ఎంత చెప్పినా వినకుండా 

ఆయన్ని గురిం చి ఏవేవో అన్నద. అది 
డి నా 

ఏమి కొంవ మునిగింది అనుట ఏం వస్తుందో ఏమో అని భయంగా 
వంటిది, డఊంది, 53 బక్క 

“మునింగి పోయిన చేమి యిమ్ముగుద ఏమీ పటనటు 

తల్లి... పాణి. 8.66. | లలి తన కేమో (ప్రమేయం లేనట్టు, 
ఏమి యిచ్చి యిన “వా డింటి ెద్దల్లుడు కదా, ఇంట్లో 

ఎలాగో ఒకలాగ, వదో పెండ్లి జరుగుతూ. క్వే తన శేమి పట్ట 

నట్లు  పంచటరుగుమిద పడుకుని ఉంటా 
విధంగా ఏదోయిచ్చి. చేమిటి రిం నా, 

“ఇది మజవం జేయం6 దగు నేమి యిచ్చి; 

యైన ననుచు...” కళా. 585. ఏమేమ అని 
మేము మేము అని, 

ఏమియు నెజుగని | 
॥ _ ఏ ఒకదానికో జనం ఎగబడి 
ఏమో తెలియని, అమాయక 
మైన నవ్వుడు ఉవయోగించేవలుకు 

| జ అధు 

“ఇల్లాలు గడు సాధ్వి యేమియు నెజుం | బడి, నంనృతంలో అహా 

గదు.) నెష. 1.108. ముహామిక,, 

“ఏమో యెబజుగని పిల్ల పాప o! దాన్ని. “మేము ముందు మేము ముందు ఆని 

పట్టుకొని యేడిపిసా చీమిరా, 35 వా, జనం ఆక్క. డికి వెగబడారు.? చొ. 

“దీనినే వ్యంగ్యంగా ప్రశ్నార్గక. ఏ మొగముతో.... 

ధ్వనితో అనుట వాడుకలో ఎట్లు 1 
ఉన్నది. .. అనగా ఆవని చేయుటకు 

“ఆవును! ఏమి యొరగదు పాపం! ; ముఖము చెల్ల దనువట్ల ఉప 
నంగనా-బచిఎి వా. యోగించేవలుకుబడి, 

EN లె క్కను ““ఆఅచణి వచ్చె నిడె వచ్చె నని చా కెదురు 

| చూచు, నీకు నీక్నింతు చే చేమొగ 

లెక్క. లే దను, మును” కారీ. 5.824. 
“ఆజేమి లెక ్క_నున్ ఎ) ' “వాడు చెడి యింటికి వసే నిరాశ. 

విజయ. 1.102.  ణ్యంగా ఆ నాడు పామ్మాశ్నానా కి 
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ఇప్పుడు పని పడిం దని శే చే మొగం 
తో పోగలను ఇ) వా, 

““కాంతుం జెటింగిన నాతని, పొంతక 

నే ముగముతోడం బోయెదు 
పుమౌొ ౨) సుక, 2. 178. 

“వాని నన్నిమాట లని ఏ మొగంతో 

తిరిగీ వానిదగ్గరకు చెడతావు లు వా 

చూ . మొగము చెల్లు, ముగము లేదు, 

ఏ మొగము. పెట్టుకొని.. 

“వాడి కన్ని కష్టాలు తెచ్చి పెట్టాను. 

ఇప్పుడు వ్ మొగం పెట్టుకొని పోయి 

వాలి సాయం చేయ మని అడుగు 

తావులి 
వా, 

చూ, ఏ మొగముతో. 

ఏ యూరి శే (తవ! 

దానికీ దీనికీ సంబంధము నే 

దనుట, 

తో వ కున్నహర్యాయవదా 

లన్నీ ఇక్కడ ఉవయు క్ర 

మను తాయి. 

తరుణీ సంగమ మెక_డ 19, యిర 

వగుయోగదళ యొక్క జేయూరికి చే 

తెరువు జితేం|దియుం డగుదు, శ్చరితు 

నియోగంబు దంభసంజ మ కాడ 2) 

వారివంశ. వూ. 40 పే. 90. 

ఏయూరి కేది తెరువు 

రెంటికీ సంబంధము లే 

_దనుట, 

ఏ ఊరికి వది చారి అనడం 

వాడుక , 

పాండు. 4.278. 

రూ, ఏఊరికి ఏచదారి, 

19 

(ఇది) ఎ ఏ యూరు! (అద్రి ఏ 

యూరు ? 

దానికీ దీనికీ నంబంధ మెక్క_ 

డిడి అనువట్ల ఉపయోగించే 

పలుకుబడి, 

“మతు లె వ రిలమౌాన వేళ్వరులు 

సతుగా 'బాంపట స సత్య మెయ్యెడను, 

జనపతు "లేయూరు సత్య మేయూరు శి 

హారి, ద్వి, ] భె 160. సుం, 

ఎయెండ కా గొడుగు పట్టు 

సమయానుకూలముగా (వవ 

రించు, 
ఆనే 

ఇది నిరననలోనే ఉపయో 

గిసారు, 
అలలే 

66 క్రడువం జొచ్చును (ఛాహ్మణార్థములు 

పెక్కు..ల్ రాజకీ యార్గ ముల్" , సీడుపం 
జూ-చచును యాజ్ఞ వల్కు్య్యండు ధరన్ 

నానోచ్చనీచంబులం, చెడ శేక న్నటి 

ముంచు గాలము కొలందిం బోవు నే 

యుండ కా గొడుగుం బట్టు ధ నార్హనం 

బునకు చెగ్లున్. (మొన త్త శేమనున్ . 90 

తెలుగునాడు. ద 41, 

ఏరాలు 

వతి; తోడికోడలు, 

“మగువ యేరాలికి నుస, సలి గర్శంబు.ఏి 

పండితా, ద్వితీ.-మ 155. 

కోళములలో మ. లనే 

ఉన్నది. కానీ వైన సేవతే 
న ని కథానందర్భం నూచి 

. పుటు, 

స్తున్నది, 

“ఏరాలిపట్టి బి ప్పెత్తి చెక్కిలి నొవ్వం 

గబిచి వా ౭ చేడ్చినం గాలాలించు,” 

పాండు, ర్, 60, 
# 
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ల! 

ఏరు గటు 
డు 

పాటు, (వవహించు, 

“ఇటుల మది 'రెండుచెజుంగు లె యేరు 

గట్టు? 

ఏరు గుడిచి కాలువ పొగడు 

ఒక దానివల్ల లాభం పొంది 

మరొక చిన్న దానిని పాడు. 

శ౫రిమ నేరు గుడిచి కాలువల బొాగడం 

బో లే యెర వెరజే కాక యిత వయో 

నాళ) తాళ్ళ, సం, 8.67. 

ఏరు తీసినటు 
6 

ఒక్క ఉదుటున తేగి పోవు, 

ఒక్క గంటలో వరు మహో 

దతంగా దరు లొరసి పారు 
Cp 
తుంది, అలాగే గచాలున 

ఒక్క_మాటు తీసిపోతుంది, 
“వాడి అంత ఆవీ సంవత్సరంలోగా 

ఏరు తీసినట్టు తీసిపోయింది.) ఛా, 

ఏరు దాటి తెప్ప కాల్చు 

అవనరం గడచిన తర్వాత 

“దిక్కు లేనప్పు డజమూ వాళి ంటో తల 

దాచుకొన్నాడు, కా స్త ఆసరా చిక్కు. 

గానే ఆటు మొగం చూపడం కూడా 

మౌ'నేశాడు. ఏరు దాటి తెప్ప శాల్చే 
రకం,” 

ఏరు దాటి పోవు 
తప్పించుకొని పోవు, చొరకక 
పోను, 

“ఈరసప్రు సంసార మింగలము దగి 
లించి యేరు దాటిపోయె నంతటి 

జూ చం తాళ్ల, సం, 5.115, 

కా. 

లత. 8,585... 

_ ఏరు దాజువరకూ... 

ఏరు దాపేవరకూ గంగమ్మ . 

ఏరు దాటిం తర్వాత 

పింగమ్మ 

అవనరం గడవేవరకూ 

పొగడ్తలు, అది తీ రాక 

తెగడుటలు, 

“వాని దంతా పని గడచేవరకే యో 

ఆ(కయింపు. ఆ తరువాత సీ యబ్బకు 

నాయబ్బ ఏం కావాలి అంటాడు, 

CHE 

' ఏరు నిద్రించు 
(కమ్మకమంగా కాకుండా 

నపుడు,”’ 

అలలు వేక వవహించు, 

-వేంక కేశ. 68. 

ఏరుల కెతము లెత్తు 

అసాధ్య కార్యములకు దిగు, 

వతముతో వటిలోని నీరంతా 

ఎత్తుట సాధ్యము కా దను 

వై ఏర్పడినది, 
చవేంకయేళ, 60. 

ఎరు సాగు 

ఏరువాక సాగు, 

“చాకమళునుం గా లలి నేరు సాగి 

లల గలుపనీం గొని పేదమున్ను గక.) 
౧ 

ఆము. 4.124. 

ఎర్పజచు 

డొది తీర్చ; -వేనిలో చె నా కలి 
6ు (oH 

సినవానిని వేజుగా చేయు, 

“ఫాలమునం గుంతేలంబు లేర్చజుచి 

వార, 4.65, 

“మా నాయనమ్మ మధ్యాహ్నాం పూట 

బియ్యం యేర్చరునూ కూర్చుంటుంది.” 

CM 
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“ఆక లేర్చరిచి కట్ల కట్టాలి? 

ఎటు గుడిచి కాలువ పొగడు 
“కతని నెటుగకోంకే నిల స్వామి 

(చోహము, ఘాతల చేటు గుడిచి కాలువ 

పాగడుటలిి తాళ్ల, సం. 9.247. 

ఏటుగొను 

వజదపా లగు; పా డగు. 

మ ణ 
తనువిలాసం చేటుగొనియె నన్న టి?” 

ఊఉ, హరి, 4.800. 

ఏలనిబంటు 

జీతనాతములు వేని సేవ 

కుడు, 

“ఈ తనూవిభవ మెక్క_డ యేలని 
బంటుగా మరుక్కా డక్క( గొనంగ ! 

రాదె యకటా! నను వీడు పరి గహీం 

చినన్ ౨) మను, 2,లిర్, 

ఏల యొక మాట మాటగ? 

వరునగా ఒకొ_క్క- టీ 

చెప్పడం ఎందుకు? 

“ఏల యొకవొట మాటగ నించు 

విలుతుండు... _ రాజనో. 2,న్న్, 

ఏలాట మాడు 

చెరలాట మాడు. 

వేంకటేశ. తిర. 

ఏలికతో మేలము 
(పమాద కోరి. 

యజమానితో హాస్యం 

ఎప్పుడో [వమాదం కలిగించు 

ననుట, 

చవేంకెటీశ. 592, 

| 
వా, | ఏలికబంటువాసి లేక 

సేవ్య సేవకభేదము లేక, 

వాడూ వీడూ అనక, 

అనగా అందలూ అనుట, 

యించుక “ఏలికబంటువాసీ యొక 
లేక కృశించువారు “స, తూలె జనంబు.ి 

కా. మా, రి,]5రి, 

' ఏలికసాని 
“వలరాజునకు నెన వరింపంగా దగు ' 

యజమానురాలు. 

గౌర, వారి. ది. 2250. 

' ఏలిదము చేయు 
చులకన చేయు, 

*ఈఏలిదము చేసీ మెచ్చక్క తూలముగా? 

పలికి కడవ దూషి౦చెదు.) 

కుమా, 7.శర్. 

ఏలినవాడు 

(నభువు. 

పాండు, 5.265. 

ఏలినవారు 

(వభువుల వారు, 

“రీపోవో ! వలినవారు సీదసంక 
ల్బులు గారా?” హేమా, ప్రో 78 

ఏలుకొను 

ఏలు; పాలించు, 

ఆమెనో, అతనినో వర్మిగ 

వంచు. 

(వీ యా (వీ యుల, భార్యా 

భర్తల విషయంలోనే దీనిని 
ఆవ యోగి స్తారు, 

“ఏల సందేవా నుమశేం (దు చేలు 

కొనుము. చెష, 8.126. 
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వాడుకలో రూవం: * | విశేషంగా కానవచ్చే వలుకు 

“ఏం తప్పు చేసీనా కడుపులో పెట్టు. బడి, 

కొని ఈ అమ్మాయిని నీవు ఏలుకోవల | 
నించే.) ఎష్యములు పలుకు 

ఏళు కోన ఏక మగు భవిమ్యత్తును చెవ్వు, 
౧౧ ) ఆము, 6.66, 

ఎకార్ల వ మగు, "Ss 

నదులూ కాలువలూ కలిసి ఎహ్యముగా 

పోయె. ననుట. (కోడు =... అనహ్వాంగా, రోతగా, 
కాలువ.) 'ఐదు వది సేయు 

“మొన్న టివర్ణాలలో ఏళ్ళూ కోళ్ళూ నమస్కరించు, 

ఏక మయినబి.)' వొ "రెండుచేతులు. కలిసినవ్వుడు 
ఎవెంట అయిదువేళ్లు వదివే శ్లగును, 

ఏ విధముగా, ఎ టుయినను, : వెనుకంజ వేసి సినవ్వుడు "కాలి 
వరీతిగా చూచినను. వేళ్లు వది యగు నని కొందటు, 

“కావున నగ్న ముఖ్య | ప్రకారంబు, లే 

వెంట నిందయే యిల%ి? 

పండితా, (పథ. వాద, పుట, 687. 

“ఉరవడి బోరిక కవచ ముల్లరు 

మం(గ్రేమలందుల "దక్క స్కునీరభుజ 

శ్ర కి చెదు పది సేయరు దతిన కక్క 

ఏవెంట బోయికి మేమి! ' మంటినై ౨? . 2.4 
ఏ విధముగా నైనా, ఏచె, వసు కో or. 8.100. 
టయినా, కదు భా పలికి వావు 
ఉట. | . మూ, ళూ లోపలికి పోవు, 

ఎలా అయితేనేమి ? అనుట, అయిదు వేళ్ల పలి వు 

“జంటన్ వచ్చిన సారమేయములు నీ ఐదు వెళ్తూ సమంగా ఉండవు 

సెన్యంబులున్ మావె యే వెంటం. అందరూ ఒకటిగా ఉండరు- 
బోయితి మేమిళి” ఊఉ. హారి. 2.140, ' 

ం ఇ ఎనో రకాలు అనువట ఉవ 
ఏసరేగ్గు A య 

యోగించేవలుకుబడి, 

విజ్భంభించు, ఎక్కు వగు, ఒకయింటివారు ఒక తలి 
“ఇట్లు ల త్యు గ మగుుగ్లీష్మ మేన యం 

శయ పాండు. 4.18, | వీల్లలే అయినా విభిన్నత 
ఇ ఒఅ ఏషాగాధా లాడు లుండు ననువట్ల ఉవయో 

అ_న్నవ్య సపుమాట లాడు, ' గీస్తారు. 
వచి ళ్ త్రి ఏ = “అలాంటి పెద్దమని ప్లిత్ర ము డింతే 

ని వ్యు ఎ_క * అ. ' దుర్భారు డయ్యాాజే, అయినా ఐదు 

తంజావూరు CN బ్బ యంతో | వెళ్తూ సమంగా ఉండవు లేల? వ్యా 
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ఐనది కాదను కానిది జొనను 

అడ్డదిడ్డంగా మాట్లాడు, 

“మనది కా దని యనంగా, గానిడి 

యొానని- వచింపలాల6 గలమితో ఎ) 

(శవ, 4.54. 

బనన్ కానిమ్ము 

అయితే కానీ, 

“మనస్ గానిమ్ము భవద్దీనత కె (వతము 

విడి-చితిన్ .)ి మను. 8.100. 

ఒకడు బలవంతము చేయగా 

అంగీకరించిన సంద ర్భృ ౦లో. 

అనేమాట, 

“అయితే కాసీ, ఏం చేసాం రిం చా, 

ఐపు అజ 

జూడ, జం, 

“వాడి ఐఫు ఆజా తెలియడం లేదు” 
CM 

ఐపు లేడు 

ఎక్క-డికి పోయినాడో తెలియ 

దనుట, 

“వాడు ఐఫు లేనండా పోయినాడు, 

వాః 

ఇఐసరుబొజ్జ 

చెచాసు, 

“కాంతఅమాట నమ్ముకొని కంతునికిం 

గడు లోక వె తదీ,యాంతరభావముల్ 

డెలియ కైసరు బొజ్జ యటంచు 

నుబ్బుచుం, (చెంత విచేన లెన.. 

(శ్రవణా. 8. 75, 

ఐసరు బొజ్జ తోపా 

“సచాసు, ? 

చూ, వినరుబొజ, | ఆశీవీ౨) 

' బంటి 
| 

అహితు లైన, 

వథ్యము కాని, వాతను కాసి- 

అన్న సంస్కృతం మాటల 

వలెనే 'ఒంటదు కూడా 

రోగికి కొన్నివ స్తువులు 

వథ్యము "కావు అన్న స్తై ఉవ 

'యోగిసారు. “వానికి వంకా 

య ఒంటదుి ఇత్యాదులు, 

అందుచె వచ్చిన మూట, 

“ఒంటనిరాజుల కప్పము, గొంటి చే 

చేర్చి... కళా, 5.116. 13 

ఒ౦ట బిద్దు 

బల్మవనర్ధ క మగు, మనసున 

కక్కు, హీల్ వగు, 

ఏదై నా తిన్న ఆహారం 

జీర్ణ మై ర క రూపంలో 

ఒంటికి పట్టిన దనుట పై 

వచ్చిన వలుకుబడి, 

తర్వాత ఇది ఆంగిక మయిన 

(పోదిశే కాక ఇతరములకూ 

వెలి నది, 
cn 

కళవ్రాడ్సికి తిన్న ఆహారం ఏపీ ఒంట 

బట్టడం "లేదు, వా, 

“వాళ నాన్న ఎంతే (పత్నీ ంచినా 

వాడికి చదువు ఒంటబట్ల చేదు.’ 

“ఎన్ని నీతులు చెప్పినా వానికి ఒంట 

బట్ట లేదు.) 

కర్మ ఊరిసీళ్లు నీకు “బాగా ఒంటబటి 

నట్టున్నా యే. ఆప్పుడే కాస్త స ఆ నూన 

నలు కనిపిస్తున్నాయి. తి “రాజసమూ, 

కాన 

Ch 

పొ 
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ఇలాటి వట్టుల కాస్త పా 

రెక్కినాడు అన్న వ్యంగ్యార్థం 

స్ఫురిస్తూ కంటుంది, 

ఒంటరీలు 

అంగరతకులుగా నుండు అన 

పాయమారులు, 

“పిభుండు (కేవలం దగ నొంటరీలు 

గొలువం గరదీపతతుల్ చెలుం 

గలన్ ల సుక, 1,870. 

ఒంటికంబపు మేడ 
ఒకే _స్తంభంతో రాజ 

ఉంచుటకె కటినమేడ, 
6 లు 

మన జానవదకథ 

లోనూ ఏనబడేమాట, 

“పాోతుటీంగక చెనను బోవరాని, 
యొంటికంబపు మేడలం దుని చెం డత్సు, 

తద్వయంబును.., 

లన్ని టి 

హంస, 5.278. 

భూ, ఒంటీ సంభం మేద, 

ఒంటికిటు ష్ 

ఒక తెటు, 
లు 

ఒంకుత్తు మనుష్యులు అని 

అర్థం కావచ్చును, 

్ర్రీలను గుజించి ఇక్కడ 

ఉవయు క మెనది, 
—2 ఎ. 

“సీ వబుంగవె మున్ను నిక్కు. మంగ 
నలు, ... ఒడప 

నొంటికిటు,” 

పండీతా, (పథ. పురా, పుట. 848, 

ఒంటికాలిమీద తపస్సు చేయు 
గట్టివట్టుదలతో కోరు, 

మలుపసంతు ల్రాగ్గి 

తవస్సులో ఒకరక యైన దిది, 

క పాదంమోదసనే నిలబడి 

తవస్సు చేయుట. 

వటుదలతో కోరుటలో ఒంటి 
కోలిమాద నిలబడుట అన్న 

అర్ధంలో నే దీనిని ఉవయో 

గ నారు, 

“వా డా వీలకోసం ఒంటికాలిమోడ 
cna 

తపస్సు చేస్తున్నాడు, & పిల తండి 

కప మెనా తల్లేమో తమ్ముని 'కవ్వా లని 

పటు “పడుతున్న ది. 79 కామ 

ఒంటికాలి మీద నిలబడు 

ఏచైనా నిరంధముగా నెం 

టనే కావలె నని వటువటు, 
రై 6 

“ఒంటిశాలనె నిల్చి యూ ర్మి మారు 
గములన్, జిగురుణెక్కు_లరేక లెగయు 

చుండ.) శృం, నిష 1. 98. 

“కాసులదం౦డ కావా లని నమొ 

ఆమాయి ఒంళికాలిమోద నిలుచుంది, 

ఏం జీయడానికీ తోచడం లేదు.” hE” 

ఒంటికాలిమీద వచ్చు 

ఒక్కమాటతో మిదికి 
వచ్చు, 

మాదబడు, వె బడు, 
~~ 

త్త, 121. 
“వాడు చే నంజు ఒంటికాలిమొద 
వస్తాడు, వాడీ “క్లీం పొయ్యే -కాల"మో [03 

కాప 

జఒంటిపా టణగు 

ఎవరుబేని అవకాశము 

దొరకు, 

“ఇద్ద టీరీతి నింటిలో “కీలని నప్పు 
డొంటిపా ట య్యు నినవదతు€ల డింట 

'లేమి,) సాంసం 8,280 
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ఒంటె త్తుతనం 

ఓర్వలేనితనం, 
“ఆది వట్టి ఒం శుత్తు మనిషి. చెల్తెలి శ్రే 

దిచ్చినా తనక కావా లంటుంది,. సవా, 

ఒం టెత్తురకం 

||. ఓర్వలేని రకం, 

కకట్రది వటి ఒంకుతు రకం. దా నెదు 

రుగా కొ తీ రెందుకు తీసా వే 2 వా, 

2, వంతులు వేసుకొనే రకం, 

కోడ ళం చేస్టే తానూ అబే చేస్తా 

నంటుంది. తోను పెద్దకోడలు కదా. 

ఆమా (తం 'సహానం లేదు,” వొ 

ఒండాడు 

ఎదురాడు, 

“జి నింకకా నను నొండు పల 

యిడ్ మెలి 

శకర్ట్ర ద్ర వట్టి ఒం శుత్తు రకంరా,. తోడి. ఈకన్పీవు కాబట్టి ౫ 

డెశే బయటిీకి గం శేవాల్లి, 09 

అ వా లం లాలా 

వాడుకలో ఇది “ఒక్క-మాట 

ఉవయోగిసారు, 

“ఒక బుది వినుం డొండా డక సకలా 

గమమతయు దక గ 3 చలిసీ మొ, కక 

టిలమతి చెటియగింతు...? 

పాండు, 4.272, 

(జీను మౌవాళ్డి చదువు మానేసి 

ఉద్యోగంలో చేరరా అని చెప్పగానే 

ఒక్కమాట అనకుండా 

న్నాడు.) 

కప్పం ఇెప్పినా ఒక్కటి అనకుండా 

వేసుకుంటూ పోతుంది. అలాంటి 

ఫోడలు దొరకడం ఆ అత్త ఆదృష్టం +? 

వా, 

జప్పుక 

చూ, ఒక్కు_మాట ఆనకుం డాం 

అనకుండా” అనే రూవంలో తా 

బదులు చెప్పకుండా. 

గాక శి? 

భార. భీష్మః వీ.450. 

ఒండొకడ వై న 

బ్రంశకెవ రన్నా అయితే, 

వాడుకలో ఇంకొకడ వలె 

అన్న రూపంలో వినవ స్తుంది, 

“ఒండొకండ వెన నిపుడ నీ పిండీ 

న మను. 4.90, 
సరి పోయింది. ఇంకొక 

బే 

ఒండొక [తోవ (దొక్కు- 
వేధమారము వట్లు. 

౧ రు 

66చేడియ నీ మనంబునకు6 జింత యొకింత 

జనించనేని నీర జూడల6 జూలనీ 

జనక చొప్పు దలంప హతుండు గాక 
గీడు చలంబు మౌనం దనికీం 

జొర కొండొక త్రోవ (దొక్కాలాల 

గూడద యేమి సేయుదును ఘాోేరవివా 

రము ఫుప్రై నాత్మలన్ . 99. 

ఖా, 5.196, 

._ఒండొక బుద్ధి "సేయు 

ఒండు పల్కాక 

నూజు మాటాడక, 

అన్యథా భావించు, 

ఏటికి నాండొక బుది సేసె చే, నవ్వు 

చుం బల్కినక్ా ధరణినాథ! యస 
వా, 

త్యము గల "నేర్చునే 459 

భార, (దోణ, 1.891. 

“స్కావీరకుల(ప పసూతులము విరుల మే 

మితరతీతీశ స్యాధారణబుది సేయకు 

ముదా త్రచరితుల మె మిన మాయెడక 

భార, ఆర, 6.182. 

ఒండొక రీతిగా 

ఏదో ఒకవిధముగా, 
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“రాజవిరవహాంబున నొండొకరీతిం “మి శేదో ఒక కంట కని పె టి 

(బొద్దు గడపుచున్న ౦8...” ఉంటా రని కదా యో ఊరు 

ఐం పహాంస, 2,2, వచ్చాను, వొ, 

ఒండొరుల మోములు చూచు 

కొను 

ఏదైనా జరిగినమ్రూడు గట్టిగా 

మాట్లాడు అవకాశము లీక 

పోగా వరస్సర ముఖావ 

లోకనంతోనే తమళభావము 

లను సూచించు. 

“ప్రువ్రంబోం డయ్యన దవ్వు గా నరిగి 

రొండొరు చూములు చూచి యిద్దిరా, 

యయ్యక మవ ) థాభ్యుదయ మంచు.’ 

| కళా. 8.87, 
వాడు అంతమందిలో అసభ్య మయిన 

మాట అనగానే అక్కడ ఉన్నవా 
రందఠతూ ఒకరిమొగాలు ఒకరు చూచు 

కొన్నారు? నా, 

చూ. ఒకరిమొ-గా లొకరు చూచుకొను, 

ఒక ఊపు ఊపి వదలు 

ఎదుటివాని నత్తా సారమును 

కదల్సీ చాను, 

“కర్ర ఊళ్లోకి ఏ పండితుడు వచ్చినా 

అతను ఒక ఊపు ఊపి గానీ వదలడు.) 

వా, 

ఒకకంచాన తిని ఒకమంచాన 

పడుకొను 

అన్యోన్యముగా నుండు, 
“వాళ్ళి దరూ చిన్నతనంనుంచీ ఒక 
కంచాన తిని ఒక ముంచాన పడుకొన్న 

వాళు) 

ఒక కంట క ని పెట్టు 

కొంత | పాపుగా రతుగా ఉండు, 

బా 

ఒక కంట పాలు ఒక కంట 

నెత్తురు కురియుగతి 

కరణ, కో వము ఒకదాని 

"వెంట ఒకటి వెల్లీనిరియగా, 

“కరుణయుం గోపముం గనుంగవ్క, నొర 

యంగ నొకకంట(6 బాలు నొక కంటను 

నె తురు6 గురిరకుంగ తి) 

ఉ, వారి, 4.59. 

ఒక కంటి బెల్ల ము ఒక కంట 

సున్నము 

వశపాతద్భ షి, 
లు 

“ఆలతతగారి కొక కంట బెల్లం, జక 

కంట సున్నం, చిన్న కోడల్ని "నెత్తిన 

పెటుకొని సుదడాన్ని రాచి రంపాన 
ల ది 

సపెడుతుంది,”? నొ, 

ఒక కన్ను వేసి వుంచు 
కాస్త క్ర న్ను పె టి ఉండు, 

“వాడి కేదో కాస చెడ్డపే రుంది, 

ఎందు కనా మంచిది, కాస్త కన్ను 

చేసీ ఉంచు.” వొ, 

ఒక కుతి కై యుండు 

ఏకాభి పాయముతో నుండు, 
ఒకటిగా నుండు, 

“ఒక కతి కౌ యుండెడి మా, రకటా! 
వెలియెడల నింత యతికావాకమా, పిక 
మా శుకమా యింక మనక మానుక 
మారగా(లతి నాయ మె యేంచకొం? 

ఆని, లి.రిర్. 

ఒక కుత్తుక యగు 
1. ఏకాభ్మిపాయమునకు వచ్చు, 
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6,..కొవమరు సెటియు బోటియు 

నొక్క కుత్తు క...) బసవ, 4.156, 
2, ఏకకంఠంతో ఉండు, 

ఒకే మాటమోొద ఉండు 

అనుట, 

“ఆలు మగండును నొకకత్తు క నంగాక, 

యిట్టి భర్మంబు మిన్న క యేల కలుగు ల) 

వార, 2.60. 

ఒక కొందజము 

ఈ ఒకి రకరకాల అర్థ 

ఇ్య్భాయలలో [(వయు క్త మవ 

తుంది. 

ఒకొక్కసారి కేవలం వాకోవ 

స్కా-ర మే అవుతుంది. 

“ఏ మొక కొందజము మహా (గామ 

వనాంతరము తెలం గడచి...) 

౯ విక. 5.201. 

వి శ్వావసుండు “మెందలుగ విజాధరుల 

మొక కొందజము తత్పరత యు 

భ_క్రియు దలిర్ప...'” కళా, 2.71. 

కరగక" నల్లురు వస్తే చాలు) వొ, 
6కి ద్వి ర గ్ా శ! 59 వొ, 

“కిక కొంత యో-చిం-విి వా, 

యూ, ఒక కొందజు, 

ఒక కొలికికి వచ్చు 
ఒక దారికి వచ్చు. 

దండలలో కొలికిపూన 

ఉంటుంది, తద్యారా ఒక వరు 

నకు వచ్చు అని మారి ఏర్ప 
డినది, 

కజలరువాదళ ములు చిలుకల, కొలికిం 

గనుంగొన్న నొక్క_కిెలికికి వచ్చున్ . 93 

విప్రనా, 2.44, 

“ఏదో ఈ వ్షవహారం ఒక కొలికికి 

వచ్చాక గానీ నేనీ ఊరు వదల దలచు 

క్రో లేదు) వొ, 

ఒక కోడి కూయుప లై 

చిన్న వలె, 
ag 

“తిర మనుచు చేవళంబులం బర 

నొక కోడ్ గరాయుపల్సి య నెనన్. 09 

విపనా. 1.60. 

ఒక గరిడిలో చేసిన సామే 
ఒకచోట నేర్చిన విద్యయే, 

662 దుగ సేంత లివేల పద యటే మన 

మొక్క, గరిడి సేనీనసామె కె 

లతాంగి) చం[ దాం, 6.185. 

ఒకగాడి కట్టు 

కూడనివానిని ఒకచోట 

చే ర్పువట్ల ఉవయోగించే 
య 

పలుకుబడి, 

“బంధ మోకము లాక్క గాడి గట్టుట 

తెలివి గానే కదా 1” 

తాళ, సం, 11.2. భా, 16. 

ఏ -గాడిదనూ 'సతాన్నీ ఒక గాడిలో 

కడతా నం పట్టా? అత నేమో 

సున్నిత మెన మనిషి. వీ జేచో వట్టి 

మోటు వాడుట) వొ 

ఒక. గుడ్డు మునికిబోయిన 

నమో ? 

అందరిలో ఒకడు పోటే నేమి? 

అనువట్ల ఉవయోాగించే 

పలుకుబడి, 

“కులమునకు గొప్ప గుద్దలీ, ఖలుండం 

కోలాం గారకంబు కష్టుండు వీనిం, బొలి 

యింఫుండు ఘనళస్త్ర్య,౦, బుల వె'స 

నొక గుడ్డు మునికిబో నేమి యగున్ ౨ 

నృనీం, 4,25, 
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ఒక గూటిపిల లు “లి వేకింప వా జౌ నేనా నొక జాడం 
౧ | బోయెదము లేదా జీవ మిం ేటికిన్ ౨? ఒక జాతికి చెందినవి, (వారు) కా. మా, 2,128, 

సింహా, 1.25రి, రూ, ఒకదారిని పోవు, 

ఒక చంద మగు ఒకటి అని ఒకటి అన లేదా? 
అనాహూతమనమో చేనినో అన 

9 ఆలో వలసి వచ్చినవ్వుడు ఒక ము తే 
అని నేటికి కూడా అంటారు, 

“ఆతం డొకచంద మెన “నేమిగతిం 
బోదు నక్క_ట 19 

భార. భీష్మ. 2.865, 
వా డక్కడి కెళిడు, క దయినా ' 
ఒకటి అయితే నాగతీ యేం కాను ల) 

కామ 

చూ, ఏచె నా ఒకటి అయితే, 

ఒక చెంవ గొడికే వాలు ఒక 

చెంప గొడితే కేన 

ప్రెంకా బాల్యావస్థ 

దనుట, 

ఒక చెయ్యి చూచు 

కొంత (పయత్నించి మాను, 
66 ++ కానిమ్ము. ఒక చేయి చూూ-చి వదలు 
దము... 

“ఒక చేయి చూచి గానీ వదలడానికి 

పిడ లే 

వీల్లేదు. వాడేదో మహా విరగబడుతు ' 
న్నాడు.) 

ఒక చోట నిలువ లేక 

నెముది లేక, 
“నిదుర గానక యొకచోట నిలువ లేక ' 
వీధి (గుమ్మరుచుండి య వ్వేళ నటకు,?) 

శుక, ల,562, 

ఒక జాడ బోవు 

ఒక నమాధానమునకు వచ్చు, 

| 

టా. 

| 
1 

అనవలసిన వన్నీ అనె ననుట, 
“వాడు ఒకటి అని ఒకటి అనలేదా? 
అమ్మా! నానామాటలూ అన్నాడు. 

వా, 

ఒకటికి పదాజు కల్పించు 

1. లేనిపోని చాడీలు చెవ్వు, 
ఎవరితో నై నా మరొకరి 
తవ్వులను చెవ్వు నవ్వు డిది 

వయోగిసారు, 
“తగునె యక్క_ట! బుధనుతోదార 
గుణవి, రాజిసనా ర్తవ రనం చేజరి ల్ల 
పరమసాధువు _'హీరుగధరునిమాంపి, 
నొకటికిం బచాలణు కల్పించి తోల 
తొంగి [09 సారం. లీ.47. 

2, ఉన్నది యెక్కువ చేసి 

చెప్పు, 
“ముగుడు రాగాెనే ఆ ప్ల్ల ఒకటికి 

పదహారు కల్పించి ఇప్పి అఆ శేను తేజును 

గొట్లిం చింది. 5) వొ, 

ఒకటి తప్పకుండ 

అన్నీ, సర్వ మా, 

“వాది పేర్పును వారి వర్తనంబు లాక్ 
| టియు. దప్పక యుండ. 

కళా, 5,586. 
' “బయలుదేరిన దగ్గర్నుంచీ ఇల్లు చేశే 
దాకా జరిగిన వన్నీ ఒకటి తప ప్పకండా 
వాడు చెప్పాడు. 93 

ఒకటి యెన 

వురొక విధంగా ఏదైనా అనా 

Ch 
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హూతం నంభవి శే అనువట 
అశం లా 

ఉవయోాగించేవలుకుబడి, 

“ఆతం డొకటి యన నే నేగతిం 

బోదుం చెప్పుము? 
భార, (దోణ. 8.2587. 

“మా మామ ఏదో ఒక టయితే నా 

గ తేమవృతుందా అని భయపడుతు 

న్నాను, చావమర దంట నన్ను 

చూ సేనే సరిపడదు.’ వా. 

గా రూ. ఏదో ఒకటి అయి తే. 

ఒకటి రెండు పలుకులలో 

ఒకటి రెండు మాటలలో. 

“నాకర, దెలుప్ర మొకటి రెండు పలు 

కోల ముగియయా, ననుచు.) (పళా.శ8ి.81. 

ఒకటి రెండు మాటలలో 

ము క్తనరిగా, 

“ఒకటి శెండు మాటలో నీవు పోయిన 

పని ఏ మయినదో చెప్పు, చేట భారతం 

వినే ఓపిక లేదు. 

ఒకటి వెనుక నొకటి వచ్చు 
వరుసగా వచ్చు. 

ఆవదలు, దుఃఖాలు మొదల 

గునవి ఒకటివెంబడిగా ఒకటి 

వచ్చు ననేసందర్భంలో అను 

కాన. 

పలుకుబడి, 

““వైజం గందితి నొకటి వెనుక నొకటి 

ఇ బొచ్చె కళా, 8.256. 

ఒకటీ అరా 
ఏ కొంచెమోూ, 

కఒక్కు_టి గా దరయుం గా, దక్కు_.ట 

పది గాద యిరువ ఇనను గాదేళి” 

గుంటూ, వూ, ఫు, 44. 

“ఏదో ఓకటీ అరా అయితే పరవా 

99 ఒక బక 

లేదు. వందరూపాయలక “లెక తేలక 
పోతే ఎట్లా క” ఫె వొ, 

ఒకటీ రండు రోజులలో 

తంరలోనే, 

“ఆక్క -జేం పని లేదు. ఒకటీ కండు 

రోజుల లో వచ్చేస్తాను,’ 

ఒకటు షా 

ఎక్కా-లు, 

ఒకడు చనిన తెరువున వేతొ 
కడు చనక 

చె ల్లా చదరుగా, దిక్కు 

కొక్క_డుగా, 

ఓ,..బృందారకబ్బందంబులు డెందం 

బుల నమందంబు లగు భయ౦బులం౦ 

బొంది వికలతం బెగడు గుడుచుచు, 

నొక్ళారుండు చనిన తెరవునం గదిసి వే 
టోొక్కారుండు చనక నలుదిక్క_్లలకుం 

బజవం దొడ౦గిరిఎ) పారి, 1.188. 

చూ, ఒకడు పోయిన (తోవ చే 

టీెొకడు పోళ, 

ఒకడు పోయిన (త్రోవ వే 

తొకడు పోక 

ఎవరికి వారుగా, చెల్లా 

చద ర, 

“తిరిగి చూచుచు ద బిగ దీసికొనుచు, 

దగలుదొట్లి యథాయథ లగుచు విటిగి, 

యొకండు వోయిన(త్రోవ వే టొొకండు 

పోక, చెట్టాకండు “గాలం బటి చరి 

చెంచు లపుడులట? మను, 4.108. 

ఒకడు మోచినమో సిందు 

మోచు 

అన్యోన్యంగా 

కారంతో మెలగు, 

CN 

పరస్సరసహా 
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“ఆఅతండు మనము నొకండు మో, చిన 
మో పిందటు మో-చిన యనువుననీ 

తోడుపడుట యతనికిం గీ జే.) 

ఊఉ. హరి. 5.8504. 

ఒక డెకని మొగంబు గానక 

ఎవరికి వారుగా, 

“వికలగతి నున్న రాతను, లాకం 
డొకని మొగ౦బు గాన కారక 

చనిరి... ఊఉ. హరి, 4.270. 

““ఒకరిముగం ఒకరు చూచుకోకండా 

జేశాని కొకర మయి పొయ్యాము 

29 

వా, 

ఒక తల 

ఒక యెత్తు, 

“సక లె చైళ్టర్య 'సమృద్దులు, నొక్తత ల 

సంతానలాభ మొకతీల. 
కాశీ, 8.216, 

ఒక తాటిమీద నడచు 

ఏకాభి పొయముతో మెలగు, 
“మన మంతా ఒక తాటిమోద నడి సే 

' మనల్ని ఏ అధికారీ ఏమి చేయ లేడు" 
యె, 

చూ. ఒకతాటిమోద నిలుచు, 

ఒక తాటిమీద నిలుచు 

ఏకాభి పాయముతోో నుండు. 
“ఒకతాటిమోద నిలుసా మం శే చే 
చే నిందులో దిగుతాను. లేకపోతే నా 
పాటికి నను పోతాను. వా, 

చూ, ఒక తాటిమోద నడచు, 

ఒక తెవలె ఆడి ఆడించు 

కొనుట 

వాళ్లూ వీళ్ళ లాగా ఇతరులను 

అనడం, ఇతరులతో అనిపించు 

కోవడం, 
ఖీ | 

' 662, కత్రైవలె నాడి యాడించుకొనుట "కే 
యిరుగు పారుగు చూవె నొకోయు 

ప్పకుం జప్పకుం "గా ననుం జూచున్ ఎ 

నిరంకు. 2.59. 
“దాని దినిలా-గా నేను నాలు గని అని 
పించుకోవడం మో రెప్పు దేనా చూ 

వారా కు వా, 

662 కర్రివలె అనడం అనిపీంచుకోవడం 

నా కలవాటు లేదు,’ వొ, 

ఒక దారికి తెచ్చు 

నరి అయిన మా ర్ల 0౦లో 

నడచునితికి తెచ్చు, 

“కదా సిలను “ఒక దారికి తెచ్చేభారం 
ఆంతా నీజబే అన్నయ్యా ! మాకళ వేచే 
దతత మే ముంది 99) వా, 
“ఈర వా జ్య ం ఒకదారికి తెచ్చే బాధ్యత 

నీది అస లిందులో నన్ను దింపీంది 
న్వ్లులి 

ఒక దెబ్బ తీయు 

ఒక ఊపు ఊాపు, 

“ఒక బ్బ తీయంగాం జాలుదురు.? 

విజయ, 1.75. 

“తలచుకొంశు మో అన్నే మి మామను 
ఒక చెబ్బ తీయగఅడు. నే నేం చేయ 

గలను లి) 

ఒకని బట్టి పదుగురుగా 

అజ్ఞాపిం వగ నే. గుంపులు 

Ch 

CN 

గుంపులుగా వచ్చు. 

“డాద్రవిడి రమ్ననిన భృత్యు లొక నియుట్టి 

పదుగ ర తటి బడిబడిం చొటు తెంచి. 5 

సారం, 1.115. 

ఓక నుడుగు అను 

పాటలో ఒక చరణము పాడు, 

““పెండ్డి పందిట్లో ఒకనుడుగు అనరా 

దప కూమా, పు. 581. 
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ఒక పరిపాటి కాదు ఒక పెద్దయె 

మామూలుది కాదు, అసా' అది సెక ఘునమా ? 

ఛారణ మనుట, “రౌ దమూ ర్షినిక , ఫీతిం దొణంగC 

కచ్చేరి ఆరూ శే త్ర ముక పరిపాటి ' జేయు టొళ పెద్దయె వారిత బేవతా 

గాదు? . పాండు, 8,129. | రికిన్ ౨ కా, మౌ, 8,208, 

' “అదొక పెడేనాళి అంత లావుమనిషీ 
ఒకవాటి.. 

సుమా రై న, కొంచెం ఎదిగిన, 

తగుమా।త్ర మైన - లలా టి 

భావచ్చాయలలో ఉవయు క్త 

మయ్యెవలుకుబడి, 

ఇంత, అంత లాగే చేతితో 

(పమాణము చూపుట 

ద్యారా ఏర్పడినది. 
“బూ మె లెలబుంగ ని యొకపాటి బుడుత 

యాకువమడుపు లందీయ...* 

వాంస, 1.120. 

ఇది నేటికీ వాడుకలో ఉన్నది. 
“2ఒకపాటి మనిషి అయితే దీన్ని ఎత్త 
గలడు ల) బె, 

“ఒకపాటి మొద్దు తెచ్చి ఇక్కి_ తే 

దీనికి సరిపోతుంది.’ వా, 

ఒకపూట కొకపూటకు 

రాను రాను; (కమ్మక్ర మంగా, 

“వార కోలా బార వాసనాబాల్న్గంబు 

లొక పూంట కొకవూ6ంట కుడిగిపోవు.? 

కా. మా. 4.25, 

“2కవపూట కొకపూటక ఆకలి చచ్చి 
పోతూ ఉందిలి వౌ, 

రూ. వూటవూటకు, 

ఒక పెట్టున 

ఒక్కుమ్మడిగా. 

కకక పెట్టున జి రంద జోగి రాము 

నిచే, 99 చదవి, 8.690. 

ద 
| అమా త్రం కడవ ఎత్త లేడా లై) బొ 

ఒకపోకకు గై కొనక 

లెక్క_ చేయక, 
నా దెస మోహ మంతయున్ , బొచ్చె 

ము వేసీ నన్ను నొక పోకకం గకొన 
కివ్విధంబునన్ .) రుక్మాం. 4,రరి. 

ఒబఒకవోకం నౌ "లెక్క 

చేయక అనుట. 

క (ప్రసంగ మె 
అనా 

(వనంగవ కాత్తుగా, 

““ఆఅబుండ యొక (ప్రసంగ మె చెప్ప 

వింటి... (పభా, 2,99, 

ఒక _వొద్ద కాదున 

వాలా  ఏకటి ఉండగానే. 

“ఒక పొద్దున లేచి శేలోకి ఫోతే విడి 
స 

పకువులు సీదం ౨” వా, 
“ఓ పొద్దునలేచి వెళ్ళాడు? వా, 
ఒకమాట చెప్పు 

సూచించు, 

సూచనగా ఏదో అను 

“pాకమాట నాకం జెప్పక పోయితివి 

గాక సకలదైత్యుల. దున్ని జానకిని 

ఊసి ఖు)? నుగ. పు. 80, 

“నువ్వు ఒకమాట చెప్పి ఉంటే నేను 

వాడి సంగతి చెప్పి ఉండేవాణ్ణి.” వొ, 
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కకమ్వానుమో సహా మని తెల్పి మాన జూచిన దానును జూచుచుండు...ో 

వండు చిత్త మొగ్గించి యొకమౌటం శకం, 2.42 పే 

జేసీ, కుక, 1.464. ఒక యించుక 

“పీదో ఒకమాట చేను సంర, తర్వాత 
డబ్బూ దకసం సు కో వచ్చు. కొంచెము, 

ముందు భర తదు వొ, భార, ఆది. 6.115, 

ఒక మాదిరిగా, గృహస్థు డగు, వివాహితు 
దాదాపు అనుట, 

“భాస్కు_రు నొకమాత నేల బడంా 

వస నేయ.” భాస్క, యుద్ద. 1.788. 

ఒక మూల వెయు 

లిక వైపు వడవేయు, 

తస్య సూలచేకటు లాకమూల వెచి సీరాజి 

గనుఫుల గళ్ల చేకటులం దాల్చి. 

కుక. 1. 287. 

“గుడ్డ లన్నీ ఒకమూల వేసీపోవే.?” వా, | 

రూ. ఒక మూల పడవేయు. 

ఒక మోస్తరుగా 

ఇంచుమించుగా, 

అంత భాగా తే దను వట్ల 

ఖచ్చితంగా చెప్ప లేనవ్వుడు . 

ఉవయోగిసారు, 

66ర్రత్ర న్ఫి కవిత్వం జక మో సరు గా 

ఉంటుంది.) వా, 

కకక మోస్తరుగా ౮ వ్యవహారం 

డిపడ్డ స్పై. 3 

ఒక యంచుక యించుక 

ఏకొంచె వుయినా, 

“ఆడకదు గాని మోట లాకయంచుక 

యించుక వీను లొని నా యాడినమాట 

లెల్ల విను నర్మిలితోం దను నేను జూచి 
నం, జూడదు గాని యొండుచెసం' 

i 

బౌ నా కిషం లేదులి) 
వి 

(ఒకరి) నామ్ము అగు 

“స వొక యింటివాడి వయిలే -దూనీ 

కన్ను మూసాను, ఆంతకం శే నాకు 

శకావలనీం ేముం దిక ఫి? వొ. 

ఒక యింటివానిని చేయు 

ఏీవాహితుని చేయు, 

“ని న్నాక యింటివాణ్ణి చేయా లని మి 

నాన్న నానా యా త నా పడుతు 

| న్నాడు. 33 యౌ, 

జక యీడు 

ఒక వయను, 

“వాడూ నేనూ ఒక ఈడువాళ్లం.౨? వా, 

ఒకరిమొగా లొకరు చూచుకొను 

యూ, ఒండొొరుల మోములు చూచుకోను, 

ఒకరి మోచేతికింద గంజి తాగు 

ఒకరికింద నీచముగా 

(బతుకు, 

“2కిరి "ప్రా చేతికింద గంజి తాగడం 

మ. 

సాంత మగు, 

“వీ కార్య ముల్ చేసి నం దనరన్" 
: మంఛచివె శాని కాని వగునే ధర్నంబు 

న్స్ సా మ్ముగున్ 2? డా. 1.42. 

“అది వానిసామ్ము, ఇది వనీ 



ఒక__ఒక 08 ఒక. ఓక 

సాము” ఇలా రూపాంతరా “వాల్ల చూచేటప్పటికి నామనస్సు 

లలో ఉవయు క్ష మవుతుంది, 

ఒకరు చదివిన ఆకున ఇంకొ 

కరు చదువు 

అతని వంటివాడో యితడు 

అనుట, 

“వాడు చదివిన ఆకలో నే విడూ చది 

వాడు. వాడు నాలుగుకంసపెనిలు "సెట్టి 

దివాలా తీనీ నాలుగు లతలు వెనుక 

వేస్తే వీడు రెండు కంపెనీలతో నే పది 

లతలు సంపాయిం'చాడు.? 

ఒక లకారం చెత పట్టు 

బక లత. సంపాదించు, 

కొత, 82న, 

బప” 

ఒక లాగ న 

అనిర్వర్ష నీయ మెన, 

ఇది అని నిశ్చితంగా చెప్పలేని 

భావాన్ని వివరించువట్ల ఈ. 

“ఒక లాగు, బక విధంి అనే 

మూటలను ఉవయోగిస్తూ 

ఉంటారు, 

చేరిన 'లాగుి'కు వర్యాయ 

వడా లన్నీ ఈ భావా న్న 

సుుదింవ జేస్తవ్, 

ఈ “ఒకిణతో | 

“కిని యొకీంత కనలి మన నాక లాగెన, 

నతని గారదు డని యాత నెటింగి.. ౨) 

కళా. 1.158. 

వాడుకలో: 

“నా కేమో ఈ దినం జఒజంటో ఒక 
అగ 

మాదిరిగా ఉంది. వా, 

“వాడి ముహాం ఈరోజు ఒక 

రకంగా ఊంది.? వా, 

ఒక విధంగా అయి పోయింది 

ఒకలాగున కానిపించు 

ChE 

ఏదో ఒకవిధముగా ఉండు, 

మామూలుగా ఉండకుండు 

అని చెవ్వువట్ల ఉవయోగించే 

పలుకుబడి, 

“సీ విజేమి చెప్రుమ నేం డొకలాగునం, 

శానిపించుచున్న దాన వథటెవ.ి) 

కళా, 7.225, 

“ఆత నెప్పుడూ నవ్వుతూ తుళ్ళుతూ 

ఉండేవాడు. ఏమిటో అత డీ రోజు 

అవొకలా గున్నాడుంి 

ఒక వరుస సొమ్ములు 

రిక సారి శరీరమం దంతట 

ధరెంవదగు సొమ్ములు, 

ఇలాంటివి, కలవారికి ఏడురకా 

లప్ ఉండు ననుటపై వచ్చిన 

మాట. ఏడువరునల సొమ్ములు, 

ఒక్కొ-క్క- వరునను ఒకొొ- 

ధరించడంమోద 

పడువారాల సామ్ములు అన్న 

మాట వ చ్చి ంది. నేటికీ 

ఒరూ_క్క-రోజు ఒక రంగు 

చీర క ట్టు కుం కు ఆరంగు 

అలంకరణ లే ఆపాదమస్తకం 

వేసుకోడం అలవాటు, 

మాటకు-ఒక చీర కట్టుకుంకు 

అదేరంగు జాకెట్టు, అదేరంగు 

CR 

క,_ వారం 
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చెవ్వులూ, అదే రంగు వేతి కొడుక పుట్టాడు. అంచేతే ఆకొడు 

నంచి ధరిస్తారు, 

“ధనముల జాలెలు రతనపుం బని తేగు 

నొక వరుససామ్ము6 బనిచిన గణనా,. 

థున కీవచ్చుం గదా యని... 

శుక, 2. 216. 

ఒక విధంగా 
చూ. ఒక మో 'సరు-గా | 

తాని 

ఒక వెలుగు వెలుగు 

కొన్నాళ్లు గొప్పగా (బతుకు, 

ఏ మయితే చేం%ి వాడొక వెలుగు 

చెలిగాడు కచా 1 

జసు అ అత్త ఒక హా స్తు (మొక్కు 

రింటిచేతి నమస్కా-రము, 

నిన్నా సల్ కరమునం దిడి తీరనిషశ్ణా 

యొ జలం, బాడంగల బిల్చువారి నొక 

వా స్తపుుమొక్కున నాడు డంచులి 

ఏకె కనంతాన మనుట, 

“ఊన్న ఒక్కగా నొక్కు. కొడుకూ 

వొ సదు 

| 

i 
స్ 

/ 
| 
| | 

| 
| 
| 
| 

| 

కం చారి కంత (పాణం, 

ఒక్కా గోర తిరుగు 

ఒకేవిధంగా తిరుగు. 
(“కరి రయంబున జిజ్రిన సారి వోలె 

Ch 

| నొక్కు. గోరం దిరిగి? కమా. 10.66 

ఒకచిన్న మంత మాట 

యాడిన 

ఏమాత్రం నిందించినా.. 

“చిన్న నాండును (బియు6 డొక్కా చిన్న 

' మంత్క మాట యాడిన విని తాపమగ్న 

మను, లీ.56. 

ఒక్క అంగలో 

గబాలున... 

“త్కురు మని యొక్క_యంగలో దూటి | 

నాండులి) మృచ్చ,. 89, 

ఒక్క కడుపువారు 

ఒకే జాతొవారు, 

ఒక రకము అనుట, 

“కాకవులు గాకవులు నొక్క కడుపు 
వారె” శవ, 1.10. 

ఒక్కగా నొక... 

' మంటావా 92) 

కా, 4.184. 

ఒక్కంాటికి పదాలు సెలి ౦చు 
ag) 

గ ట్రిగా ఎదురుదెబ్బ తీయు, 

“ఇంతయు నేల మోకు నెదు రెక్క. 

కిలో మునికిం బదాజు "సెల్లింతు6 

గడల (శౌకన 'ఎలింబద 

ఊఉ. వారి. 8.117. 

' (కటికి పదహారు వడ్రించిందే తల్లీ సీ 

కోడలు, ఇంకా ఈ యింట్లో ఉండ 

CE 

ఒకటి అయితే 

ఏదో ఒకటి అయితే నే నే 

మగుదునో అనువట్ల ఉవ 

యుక్త మయ్యెపలుకుబడి. 

ఏదెనా ఒక అనాహూాతం 

జరిగి తే_..అనుట, 

 “తొడింబడ నితని కొక్క_టి యయ్యె 
చని, 

| రః ముసలాయన 

ఇడిపో జే వాడికి కష్టమే కదా!” వా 

క లేక లేక వాళ్లకు ఒక్కగా నొక్కా 
| 

| 
| 

కళా. 8.264. 

కేదో. ఒక్కటి 

ఆయితే నాగతి యే మవుతుంది?” వా, 

ఛూ, ఒకటి యవ. 
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ఒక్క-తల్లి (సజలు ఒక) పెట్టున 

1. నవమూనులు, లక్కు ఉదుటున, 

“సల్లలితాశోకప లవంబులుం చాద, 

పల్లవంబులు నొక్కు తలి ల్లి పజలా, 09 

కమా. 68.12. 

౪, ఒక తలివిలలు. 
య య 

మరు ఒక తలి విలలా?” 
య C౧ 

అని (వ న్న్న ంచుటా “మే 

మిదణుం ఒక్క. తేలి పిల లంి 
© ౧౧ aa) 

అని వెవ్వుటా నేటికీ వాడుక, 

ఒకగ్థాని పంప పదుం(డు వాటు 

ఎవరై నా ఆజ్ఞాపించినప్పుడు 

వారిమోది గారవంకొద్దీ, వని 

లోని తీ వతనుబటి ఒకరిని 
౬ 

వంవగా 

నహాజము, అందువై వచ్చిన 

పలుకుబడి, 

“ఊర్వశి దోడి తె మృనుచు నొక్కనిం 
బంప6 బదుం(ణడు వాటి స్యౌాపర్వణ సౌధ 

యున్. వీధుల యుపాొంతేములం దరుగంగ లి 

ఊ. హరి, 1.54. 

6౯ రెడ్డిగారు ఒకణ్ణి పోరా అ౦ యే 

పది స్పంద పోతారు, 09 

ఒక పంటికిందికి వచ్చునా! 

బొత్తిగా ఇవాల దనుట, 

ప. 

పలున్రురు హోనుట 

తిండివిషయంలోనే ఇదె ఉన ' 

యోాగిస్తారు, 

“ఏం డం ఢన్నము నా కొక్క పంటి. 

(కింది, కె కెన వచ్చునె ౪? 

వాండ. (పవా, 12. 

““ఆరవి"సి వంకొయలు వండితే అల్లుడి. 

వొకషంటి కిందికి చాలవు.’ వొ, 

20 

| 

| 
{ 
|| 
| 

“అవా ంకృతి పెక్కువ నొక్క పెట్ట 

కలహించుటకుర బిలుచుభంగి.’ 

(ప్రభా, 2.105. 

““నలువుర శేవుర నలి నుచ్చి పాణ, 

గల లాక్కు పెటు భూతలముల 

రాల్చి ద్విప, కల్యా. 79, 

ఒక్య్థ ముగ ముగా 

ఏక ముఖముగా, 

“2కు మొగము 

సానికుల్ ఎ) 

నుజీకిరి 

విజయ. 8,157. 

గా 

ఒక్కా మొగి 

బక్క మాయిన, 

ఛాటితో, 

“ఒక్క. "మొగి నలుదిక్కులు6 బీక్కు_టిల్ల, 

మిక్కిలి యెక్కు_ డగువెభవంబున 

నగరు వెలువడి...” కళా, 7.69. 

“విని కడలి యనుర లెనుంబడి, యొని 

మిదివే లాక్కు. మొగిన యె తెన హరి 

ఉ, హరి. ].147. 

“ఒక్క. మొగి నసురు లందణు6, "చెక్కు 

"తెజంగుల నిశాతఖీకరళరముల్ , |గిక్కి_ 
ఆశయ “నేయ,” కా. మొ. 2.౧5, 

“ఒక మోాయిని అని నేటికీ ఈ 
మాట ఇచే అర్థ ౦లో రాయల 

వీవులో ఏన? బడుతుంది. 

“లేచినప్పటినుండీ ఒక్క మోయిన 

ఏక 

వాడు తిడుతూ ఉన్నాడు.” వాం 

జ గా ల 
రుం గ్రా యుగ మో 

గళ్ 

ఒక్క శై, ఏక మై, 

వార, 6.95, 
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ఒక్క- యుమ్మడి ఒగరు తీ వగు 
ఒక్క సారిగా, బాధలే (వీియ మగు, 

వార, 7.161. సామాన్యంగా తీపు సుఖానికీ 
చూ. ఒప్కు_మ్మడి, హోయికీ, ఒగరు వేదులు 

ఒకగారూ పగు తద్విరుద్ధస్థితిక (వతీకాలు, 
నమాన మగు, 

“నీ వుం బాండుండు విదురుండు నిమి 
నాకు నొక్క_రూ పయినటు.)) 

భార. అర. 1.87. 

ఒక్క-రెవున నీరు (తాగించు 
ఏవో నహాజనిరుదము లయిన 

య 
వానిని క లియునట్లు చేయు, 

“శెవజెనుల నొక్క_లేవునం |చావించి 
పితృవధ పాపనిష్కృతికిం దివిర5ఎ” 

రుద్రమ, ల్ ప్ర. 

“ఆతగాల్లీ ఇతగాణీ ఓక విందులో ల 
కలిపా వంశే గొప్ప సంగతే. ప్రలినీ 
మేకనూ ఒక శేవులో నీరు (తౌగిం 

చడం మాటలా 995 నా, 

ఒకు్కుమ్మడి 

ఒక్క ఉదుటున, 

శకవార్రు లాక్కు_మ్మడి వారపట ఎ) 

? జెమి, న్ 

చూ, ఒక్క_యుమ్మడి, 

ఒక్కె-త్తున 

ఒక్క. సారిగా, 

ఒకే ఒక ఊపుతో అనుట. 
ఒక సారి అడుగెత్తి వేయు 
టతో -ఒక అం గ లో _ 

అనుట కావచ్చును, 

“ఆఅగాభభవసాగరం 

నొక్కా_తునన్ ౨) 

బతండు దాటు 

పాండు. 4.89. 

_“పళటున మమా పాణిము మౌ కింక 
నొగచే తీ పాయె నుద్ధవుండా.3) 

తోళ్ల, సం, 12, సరీ. 

ఒగరులాడు 

ఆధించు, 

“బిగసేవు గాక (వీయురాం[డు నిన్ను 

వొగరులా జెడి వోజెందు గావా,” 

తాళ్ళ, సం. ల.92. 

ఒగుడాకువలె ఉండు 

"జాగా నన్నగా, 

ఉండు, 

జొన్నదంటు కున్న ఆకులను 

ఒగుడాకులు అంటారు, అవి 

మరీ పల్చగా ఉంటాయి, 

“మంచి వయసులో వీల కదా! మరీ 

ఒగుడాకులాగా ఉం చేమిటి % వా, 

ఒచ్చిన నోర పలుకు 

నోటికి వచ్చినట్లు అను, 

అనగా నొవ్వ బలుకు, 

“బంటు నొచ్చిన నోర బలుకండు "నెజు 

వాది, ఊఉ, హరి, 5.278. 

వాడుకలో నేడు : 

“నోటికి వచ్చినట్టు జీతగాల్లి కహా 

అనేవాడు కాదు పాపం!” వా, 

ఒజ్జబంతి యగు 

ఆదర్శ పాయ ముగు, 

దిద్దుకొనుట కై వీల్ల లకు ఉపా 

వల్చ్బగా 
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లు లు 

ధ్యాయుడు నై పంక్తి (వాసి 

యిసాడు, అదే ఒజ్జ బంతి, 

మేలీబంతి, అందువై ఏర్పడిన 

పలుకుబడి, 

“కద షవావారం 
2-౯౩ 

బంతి గాయ.) 

శ్ర జ పర్యాయము ల 

126 పాండు, 

ఒజ్జల పుచ్చకాయ 

కృ త్రిమధర్న ప్రవచనము. 
గురునుగా రొకరు తన శిష్య 

లకు పుచ్చకాయ నిషి ద్ద 

లే 

కాసులా యొట్లిగొడ్డు తాక ట్రని 

తాడనాస్పద కృళాటేికి చేటిక కన్ను 

వద లా దబ 

మనీ, తినవ ద్లనీ చెప్పి తాను 

మాతం తిసేహారు. అందువె 

వచ్చిన పలుకుబడి. 

అ 
= జజలు ఉపాధ్యాయులు. 

“నం,ధ్యలం బురలమ్మీ ధర్మ విధు 

లన్నియు నొజ్జల 

వెలయు.” కళా. 1.114. | 

ఒజ్జనాని 

రువల్ని, 

గార, వరి. ద్వి. 1029. 

హాత్తుకొను, 

“ఊపిరి మూచినశాడే ఒట్టికొంటి నాస 

లెల్ల. 3 తాళ్ల సం. ని.5కి. 

ఒలట్టగ్ డు తాకట్టు 

వ్యర్థము. 

వట్టిపోయి పాలివ్వని లె 

లనటివానిని తాకటు చెటు 
ఈం (I) 

కొనజడంనల వ చ్చే 
య గా 

_ లే దనుటవై వచ్చినది, 
“పట్టయినబట్లొ కూర కొక పాతిక 

ఘు చః కాయ గా 
అ a “ఒట్టు పెటినటుగా ఆ 

డు ౧౧ 

పోలేదు.) 

గీటినన్ .)’ బహులా, 5.90. 

చూ. వటినొడుతొళటు,. 
కు 2 అ 

ఒటిడిన యటు 
ఉం ఇప్, 

ఒట్టు చెటి నటుగా, 
ఏ5 0౧ 

'వైనా బా. భగ జరగ లేదు” 

కరీ మని ఆగినడి” వంటి అర్థా 

లలో ఇది ఉవయోగిసారు, 

సీవ్ర పోతే ఒట్టు అని ఎవరో 

ఆంకు ఆ ఒట్టును దాట లేక 

ఆనగిపోయినటుగా అనుట , 
Cn 

“ఏడం ద్వదంగసంగానుభ వేచ్చ 

యొటిడినయటు తదాదిగ...ి 
ర రగ 

కళా, 4.2]. 

“పిటి 
క లు 

నటుగా జ్యరం ఆగిపోయింది? వొ 

ండికి ఎవరూ 

కాపి 

చూ, జటుపపటినగత్క 
ఇ "లు 

“వాడు మం దిచ్చాడు. జ్టు 

ఒట్టిడుకొను 

ఓటు పెట్టుకొను, సాగాము 
2 

“ఇక టట యొ ట్లి డు 
కాన్నాండొ. 33 ఈ. హారి, 186. 

నం మజ్జిగ తిన నని ఒట్టు పెట్టున 

వాడుకలో ఇడకోను' ము 

కొనుిగానే ఏీనవ స్తుంది, 

ఒట్ట్లనమంట 

“భయంకరుడు, 

రం చ్చు పెట్ల నికోేట నీకు హరి ఖీముండు నరు 

నుండుకా రణ౦బున 0, దొట్టిన 

మంటలు... భార, ఉద్యో. 2.194. 
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ఒటు పెటిన గతి 
చ టి 
ఎవరో నిే ధించినట్టు, 

ఒక్క_మాటుగా, బా తిగా, 
అ 

“వీక నాకు( బని లేదని యనుచున్నం 

తలో, నొట్లు పెట్టినగతి వాన దొట్టున 
వెలసీన నదియును లంబోదర మపపహోద 
రంబుగా నించి... శుక. 8.258. 

“కరిటు పెటినటు ఒక్కడు కూరా ఆ 
రై డు ౧౧ 

పిండికి వా ఇంటినుంచి రాలేదు,” చా, 

మా, ఒజటిడినయటు, 

ళా య 

[వమాణము చేయు, 
“వాడు తన కేమో తెలియ దని ఒటు 

€ం చేసీ చెబుతున్నాడు, మనం నమ్మక 
ఫతే ఎటా CEE వౌ, 

డై 

తప్పక ఇది జరుగుతుంది, ఇది 
నిజము అని చెవ్వునవ్వడు 
ఒట్టు చేసికొనుట ఆలవాటు, 

“కరటునుమో యన్న నొటుసుమో డై 
డు 

యంచు. లి కళ్ళా 8,207. 

వాడుకలో : 

“వాడు వసే ఒట్లు” “తవ్చ 
నల . 6 ~ 

కుండా వనాడు, రాకపవోత, 
kJ 

: ఒట్టు ఇ త్వాదు లూహ్య 

ములు, 

ఒడంబడు 

ఒవ్వూుకొను ; కూడసనిదానికి 

తల యొగ్గు; ఒడంబడిక చేను 
కొను, 

““మెహీాక్షు నీచపలకుత్సితవి ఫ్రండు వచ్చి 
నోర గె, వ్వులు వలుక౦గ మారును 
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| జెవుల్ సార వించు సహించి మాటు 
మౌ,టలు నొ డికట్టి పల్కె.ద రొడంబడీ 

నటులు (బహ్మాబంధుతోకా.? 
ఠి 

కుమా, '"7,5గ్, 

భూ, జదబడదు, 

ఒడగూర్చు 

నంతదించు, 

“యజ సం భారముల్ వేగ నొడం 

గరార్చు ముని చజెమి, 5,184. 

వాడుకలో : 
ఫ్ 3 ॥ ఒసగసూర్చు” అన్నట్లు "నేడు 

ఏనవ నుంది, 
అలానే 

“పెళ్ళి కన్నీ ఒనగూర్చుకాని. కదా 

మగత సంగతులు మాటాడాలి) వా, 
ag) 

అంగముర్షనము చేయు. 
“2 లంటల -గాళు పినుకం, ఇడి చెండు 
వేన్నిళ్ల సీయల6 గంచము వెటన్ .’? 

కంక, 8.841. 
ఒడలు ఓడణగు 

శరీరము పాడగు, 

కుండ వగిలితే ఓడు ఆవు 

తుంది కదా! అకు... 

| “ఒడ లోడు కాంజొచ్చు.) 

నిరం, 2,129. 

' ఒడలు కాల్చుకొను 

అనవనర జోక్యము కల్పించు 

కొని నష్ట్రవ 

“ఇతరుల విషయంలో జోక్యం కల్పించు 
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కొని ఒళ్ళు కాల్చుకోవడం నాకు ఇస్టం 

"లేదు "లై 

చూ, చేతులు కాల్చుకొను, 

ఒడలు గులల తి తిగా నుదికి 
౧ అల 

చంపు 

వావ దన్ను. 

66 జలు గుల్లలతి త్రిగా నుదికి చంెపి.? 

భాస్క, యుద్ద. 681. 

ఒడలు చిదిమిన పాలు వచ్చు 

శ శ వావసలో నుండు. 

నాలు గవపితన మనుట, 
అదా? 

ఆ 

దొక్కి_ ంతేయుకా . 

న్నున కిట్టిచో నొడలు డా౭పం జెల్ల 

పాంబా, 2. ఆ 

. “వా డెప్పుడూ తల యె తకండా పని 

“పతి జనించిన గోలెను బరహితెక,. 
లోలవుతి యుడల్ నిదిమినం బాలు. 

వచ్చు.’ నిర్వ. రా, 9,29, 

ఒడలు చేయు 

వేషములు వేయు, నటించు, ' 

““మిడికెదు పెదవులు _ేళులు, మడి 

ఇదు కనుదోయి మొగిడి మాయొదుర. 

గడుకా, 

ఉత్త, హా, 4.44. 

ఒడలు జాడించుకొను 

శరీరము నిదిలించుకొను. 

దులు జాడించడం, ఒళ్లు విజు 

చయవొనడంగా వాడుకలో. 

నున్నది. 

““కందనంప్రు గొలుసులు గల్లుగ ల్లు 

మనంగ నొడళ్ళు జాడించుకొనుచున్ 

నొనసాయ సోగ లె) మను, 4.27, 

ఒడలు దాచు 

వనికి (పాలుమాలు, 

“ఆహా! నేం డిచె కేల విల్లుగొని లత్యుం 

చేసీ పాంవాలిం నొక, బాహూత్చే 
న. 

““యదూద్వ హుండు 

చేసాడు. ఒళు దాచుకోవడం వాని 

కన్నడూ అలవాటు లేదు, ఆరకం 

వేరు,” నో, 

భూ. ఒడలు దాచుకొను, 

ఒడలు నళినళలి యగు 

ధగన్యనుక రణము, 

శరీరము నటవట విణుగు, 

దళముప్టి హ లిక, 

వి ట్రడువ నయిదుముష్టుల, చెట్టు వొడివె 

నల్ండు నొడలు -నళినెలి యనంగన్ 

ఉం. వారి, లీ.72, 

ఒడ లుప్పొంగు 

ఆనందము కలుగు, 

ఆనందం కలిగినహాడు ఒడలు 

డఉబుకు ననుట_వై యెర్చడినది, 

“ఒడ లుప్పాంగు నొయారిC జూడక? 

వడ వీక యుడలు చేసెదు.” ' విజయ, 2.149. 

ఒడలు బలియు 

సోవురితన 'మేర్చడు, 

| “వాడి కీ మధ్య ఒళ్లు బలినీంది. వా డిం 

నేడు కాళ్లు చేతులు ఇత్వా. శేం పని చేసాడు 2) వా, 

ఒడలు మోచు 

-దేపహాధారణము చేయు. 

పుట్టు అనుట, 

“ఒడలు మో-చినయది యొక యపరా 

ధము) తాళ్ళ, సం, 7,255, 

ఒడలు వంచి 

కషవడి, (శమించి, 
6 

పనుల కొడ ల్వంగక శాామిను 

లిద్ద అు6 గూడి గోళ్లు మోటు చు 

చాదుల్ +) శుక, 2,888, 
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“వాడు ఒళు వంచి పని చేసాడు.” వా. 

“వానికి ఏ పని చేయడానికీ ఒళ్లు 

వంగదులిి 

ఒడ లెల్ల కన్నులుగ చూదు 

ఎక్కువ ఆన కితో చూచు. 
ఆవాల 

6, . సహ్మసదృ కనూజుని నొడ తెలం 

గన్నులు జా-చిరి మానసముణ్ గరం 

గయన్ ౨)? విజయ, 

ఒడ అల కాళు 
గ ౧౧ 

కాళు నడుచుటకు సాధనాలు, 
C౧ 

ఒడ లంతా 
చయ 

గబగభా వరుగు లిడు ననుట, 

“వడిం బాటు జలమున కొడ అలం 

గాకు బస. 2.లిరి. 

యూ, తను వెల్ల _ ఇత్యాదులు, 

ఒడ లెల్ల తలలు 

అధ జ వి 
వరిపూ రగా, అం ఆ అచ 

యె అనుఅర్థంలో ఒడ లెల్ల, 

వడి వీచుగాద్సు న తి శెల్లం 

దఅలుఎి 2 88. 

చా జడ. "అల నే షా 

mm 

ఒడ లెల్ల నోళ్లు 

శరీర + మంతా నోరుగా మారిన 

దనుట. నోరు తినునడి. 

కవ డిం శాలుచిచ్చున కొడ లెల్ల 

నోళ్లు.) బస, 2.తిలీ, 
చూ. ఒడ లెల్ల తలలు, 

ఒడ లల భరి 
9 నం! 

పరిపూర్ణ మైన, 
మైన భక్తి. 

బె 

కాళ అనగా 

న్గవీర మం తా-అత్యధిక మెన--. 

భక్తి అనుట, 

కలుపు 99 

ఏకా, 

“పడి. జేయుబసవన కొడ లెల్ల భ క్రి 

బస, 9 88. 

రూ తను వెల్ల శిరము ఇత్యాదులు, 

ఒడ లోము 
1. శరిరరతుణ చేనుకొను; 

ఒడలు దాచుకొను, 

“కుడ లేోములులు మోనా ముడుగునం 

దాక, తాళ్ల, నం, 5.152, 

ఏ, జూ (గ త్త తగా మెలగు, 

కృృశించు అన్న అర్థం కొన్ని 

కో శాలలో ఇచ్చారు. కాని 

అది నరి కొ దనివి స్తుంది, 

“ఒడ లోమి పెద కాలం, బడనులం 

బడి. కనవా, 11.48. 

ఒడ లోముకొను 

ఒళ్లు చాచుక్ొను, 

“ఒడ లోేమికొని మిర లున్న చో. 
వర, రా, కపి. ఫు, 520. సం క్తి 22, 

చూ, ఒడలు దాచు, 

ఒడలోర్చు 

(శవుకు తట్టుకొను, 

సుమతి. 49. 

ఒడిగటు 
స) 

1, సిద్ధ వడు, 

“జీవులంగొట్టు గట్టున ల్ కొడిగ ట్టు 

ఏ, పాల్పడు, 

ఏడై నా తీసుకొనునవూడు 

ఒడిని వటి అందులో తీసుకొనే 
అలవాటు వె వచ్చిన వలుకుబడి, 

వాడుకలో “ఎంత పాపానికి 

ఒడిగట్టినాడువాడు” అంటారు, 
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Go 

ఇ చెవ్వూడూ కూడనిడానికి 
ఒడబడు అన్న అర్ధంలో నె ఉవ 

యుక్త మవ్రతూ ఉంటుంది, 

కళ డ్రి -ద్రేబ్రి జారవిద్యక , వడిగ టి దురంత 

కంతు వనజశరాళిన్ [133 వాంస 2.25, 

ఉతిట్టున కొడిగట్లి తివగుచున్నా(డ. 93 

హారిళ్ళ్చ, 

6ళల్రాశికని ంద కొడిగటితి గా)” సారం, 

భూ, వడిగటు. 
వతి 

ఒడిచికొను 

ఒలిచి వేనుకొను, 

వాడుక లో ఒడుపుకొను. 

““గాండీవ మౌదిగాల గల యాయుధావ 

శులు...అప్పు డొడిచికొనంగ మజచిన 

వా డయ్యు” భార. ఆర. 1.55. 

33 1 2.09 

““కనుమలోే రంగమ్మును దొంగలు పట్టు 

కొని, ఆ నాలుగునామ్ములూ ఒడుపుకొని 

పంపించారు.’ వా, 

కం చ్రేల్రాణ్ పత్తి ఒజడుపుకొని రావాలి.) వా, 

ఒడిచి పట్టు 
బలాత్కారముగా, గ ట్టి గా 

పట్టు, 

ఎ వ్యాలును నొడిచి పట్ల ంగా నే 

యెడం గానక. కళా. 6.106, 

ఒడి దప్పినపాము 
వెల్లకిల వడిన పాము, స 

ఒడుపు తప్పిపోయిన అనుట, 
“కడు వెఐం గంది మురాంతక., డొడి, 

దప్పినపామునోలె నుండగ 

ఉ, వారి, 8,108. 

ఒడి వట్టుకొని 

రొండి పట్టుకొని; నిలవేసి, 

ఎవరి నైనా నిలవేసేటవ్పుడు 

రొండితో చెయివేసి - నడు 

మున కట్లుకున్న వంచెను కటు 
లు లు 

కున్న 'తావున వట్టుకొని ఆవ 

డంవె వచ్చినది. 

“ఒట్లు చెట్టి పోక మని వొడి వట్టుకొని 

నిన్ను, ద్ట యె తెరలోనికి “దియ్య 

గాను? తాళ్ళ, సం. 8.140. 

ఒడిసి పట్టు 

గట్టిగా పట్టుకి కొను, 

“పూబోడి యర క వీ కాని చనం గాథ 

బయ్యెద యొదిీసీప ట్రిం గనుగొం టి 

చాలీ.’ కళా, 1.142. 

“ఆ వీల చెయి ఒడిసీ పటుక నేసరికి 

చారు మని అటేచింది.”) లు వా, 

ఒడిసెల ఆడు . 

ఒడిశెలతో రాళ్లు రువ్వు, 
౧౧ 

“తా నొడిసెల జొన్నల కాడెడిి వడు 

వున బౌం(డ్రుండు తాల వె చెం చెలు 

చన్ ఎ డ్ హారి. 8.108, 

ఒడ్ల గెడవుగా 

ఓ రగిలినటుగా, ఒరగడ 
య Gs 

ముగా, 

“కాలు కొలు పెినంగి కాలుబలంబులు, 

నొడ్డ గెడవుగా రథోత్క_రంబు, (మొగ్గ 

తిల. 39 భార, భీష్మ. తి, పైలగ్ర 

ఒడ్డుకు చేర్చు 
G 

గ స్పైకాంచు. 

కొత్త, 488. 

కన న్నీ కహైలనుం-చీ ఒడ్జెంకించే భారం 

' వీది, 39 ERD 

ఒడ్డు పొడ వగు 

ఎతు లావు గల, 
చాన 
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వేలి రి క్రీ_ఒక్తు 

“జఒద్దుం బెడద వగుగుబ్బ అదయు-దు6 

“గాన రాలగాలి తాళ, సం, 4.80. 

ఈటళ్రన్స వాలా ఒతుపాడ వెనమనిషి లి 
డె cen 

వొ 

ఒడోలగం బె యుండు 
G a 

కొ”లున్ర త్రీద్రి యుండు, 

చేరి యుండు, 

“బసవయ్య ముదలు-గా భక కులు దాను, 

నసమ మొడ్డోలగం చె యు న్న 

నభ 

యెొడను.' బవ 6.169. 

జఒడోలగంగా 
(3 

కోలావహాలంగా, వముహావెభ 
రా 

పంగా. 

“వాడి కూతుష ఏ పెల్లి ఒడ్డో లగంగా జరి 

గింది, 

ఒడుదుడుకులుగా ఉండు 

హపాచ్చుతగులుగా ఉండు, 
౧ 

నరిగా లేదు అనువట ఉవ 
ళు 

ఇయోగిసారు, 
అంటే 

హౌ, 

“ఈమధ్య వ్యాపారం అంతా ఒడు 

దుడుకులుగా ఉందిలి వా, 

“రాజకీయరంగం నేడు చాలా ఒడు 

దుడుకులు-గా ఉన్నది.) వాం 

ఒ తి గొటాన పెటు 
— లు ట్ 
శాధించు, -వేధించు. 

ఉజ త్తి గొట్టానం బెట్ట బని లేదు 

ఓరి వచి త్ర ముంతే కాని. 
తాళ్ళ, సం, 12.77. 

ఒత్తి తి పండు చేయగలమా? 

"బలవంతంతో వని కాదు, 

ఏడెనా కాయ దానంతట 

అది పరివక్వం కావలసించే డర? 

కాసి ఒత్తి ఒత్తి మె త్ర 

బరి సో అది వండు "కాదు, 

క నువ వరిణతి అవసరము 

అనుట, 

“పలుకం బాణని కాయల. 

గొలుపం గలం డెవడు పంద... 

గువ్వల చెన్న 12, 

“ఆఅదేమూ బుది వచ్చినపిల్ల. వాణ్ణి చేను 

కంటే స సుఖంగా ఊంటావే అని "నెత్తిన 

నోరు ెట్టుకని వాళ్లము చెవ్రూంది, 

అయినా "త్రి పండు చేయగలమా? 

దానికీ తెలియాలి గానీ, 

ఒ త్రిలి నీరు 

గట్టిగా విలుచు, 

“చెలికత్తె నొ త్రిలి చీర లేనియెలుంగు, 

వింహనాదంబువేం చెదర కునికి,?? 

ఊఉ, వారి. 1.161, 

సె, 

ఒ త్తిలి పొడు 

నోరార పాడు, 

"దేవ యనుచు నొ తిలి పాడు నా 

(కోళించు నగు జింతనము 'సీయు నతి 

యొనర్చుంఎ) 

“వాను 

భాగ. స్మ. 7.240. 

ఒత్తుకొని వచ్చు 

"తోను కొని వచ్చు. 
“ఒతుకాని వచ్చు కటి కచోద్భ్భ త్తి6 

జూచి?) కవికళ, 8.26. 

ఎంతదూరం పోతున్నా అట్లా ఒత్తు 

కొని వస్తా "వేం ల్లి ?9 

ఒతు దేరు 
Po) 

రసికొను; అందుతో ఉ 

బ్బక్కు_ 

“ఊరువణా|గంబు లాండొంటి నొత్తు 

కోమా, 9.148, 

వౌ, 



ఒతు-_బవ 
ల. 

లీ1లి ఒప్ప ఒర 

ఒతుబోవు 
జావ ణి | న 

ఏదో తనకు వ్యతి₹కంగా.. 

జరుగగా భ య భాంతి కలుగు, 

“పోయినసారి పంటకూడా పోయేసరికి 
బాగా ఒతుబోయి'నాడు మనిషి.” వా, 

ఒబ్బట్ల సంతర్పణ 

పెద్ద సంతర్పణ. 

సామాన్యంగా పాయనంతో 

ముగిస్తారు, అలా కాన జబ్బ 

టతో చేస్తున్నా రంశే వెదది 
య ఆమి (౮ 

కదా మరి! 

ఒదకలి యాడు 

సరనము లాడు. (1) 
ఒదకలి అనగా నరన మని 

వావిళ్ళకోశం, ఇంకా ఆలో 

చించి 'తెల్చవల సే ఉన్నది, 

“అమురబేనువుల్ ... అఖిమ తార్థముల్ 

గురిసె బేవాలిమో6ంద, నెలమి నొదకలి 

యా డెడుచెలువవో లి 

కమా, 12.195, 

ఒద్దివడయు 

“కిఢేకువడు. 

ఒపిక అంజు మెతి కదా - 
0౧ యా 

అలా వచ్చినది కావచ్చును, 

“హోము ధూమము తావి యొద్ది 

వడయ.)) కాకీ, 2రిథ్ 

ఒనరని 

తగని, 

భీము, 2.151. 

ఒప్పున గొను 

(గ హీంచు, 

కోటానకోటులు కోరికలు చిగిరించేని 

..వసము గావు...విటిని వొప్పన గొన 

వయ్యా. 33 తాళ్ల, సం. 10.154. 

ఒప్పనము చేయు. 

ఆప్పగించు, 

 “బాలితో సర్వము నీ కొప్పనము సేసీ 
_తిమిి? తాళ్ల, సం. 9.154. 

ఒప్పన సేయు 
ఆవ్చగించు, 

66న్చి క్ర నొప్పన "సీని "సే వచ్చినాడ.?? 

వర. రా. అర. పు, 210. పం కి, 17. 

ఒప్పితి ననిపించు 

ఒప్పించు; భేష్ అనిపించు, 

“వేయు నేల వాని నొప్పితి ననిపించే 

దన్.” పాణి, 2,5ర్, 

అల 
ఒప్పు 'మజయు 

(వకాతీంచు. 

“సార థిత్వంబు నాకు నొసంగి భూసుర 

నహితుం డె యొష్వు మెజు సెల 

జూ, వారది, ౨౨6, 

జఒయ్యనొయ్యన 

మెల వెల గా; (కమ 
ae) ag) 

[క మంగా. 

“ఒక కొన్ని పయనంబు లొయ 
నొయ్యనం బోయి? శా, మా, 8.198, 

ఒరగా లగు 

"కాలు కుంటువడు. 

“కప్పక నొరగా లెనను, 'సప్పమునకు 

రో మెన సతి కులు వేనన్ , ముప్పున 

దరిద్రుః డై డెనను.. సుమతి, 

ఒరగాల నగు. 

కాలు పూర్తిగా మావకుండా 

నడచు, 



1 

రీర____2ర $14 ఒర... ఒరే 

ముల్హులాంటివి [కు చ్చు రు న్న వెట్టు, హాాంబట్ల్టు 

పుడు ఆ భాగం ఆనకుండా తోడు 
నడచుటలో ఉవరూాగించే 

పలుకుబడి, 

పండితా, (పథ. పురా, పుట, 890. 

ఒరగొను 

ఒరపుమెట్టు, 

“అచ్చులు నొరగొనునగసాలి యుండ ఎ 

బసవ. పు, 102, 

ఒరగోయు 
కత్తి తీయు, ధిక్క_రించు, 

“చలికి నొరగోయ శే లుండు 

కుందు. 

ఒర వచ్చు 

సాటి యగు, నమూన మగ్గు, 

“అప్పుడు మధ్య ందినమున, 

డప్పాండవబలములపె. 2?) 

భార, ఛీష్మ. 2.981. 

“పదార్వ న్నెపనీండితోడ నొరవచ్చు.?) 

నష. 6,50. 

బంగారం నన్నె తెలియడానికి 

ఒరగలువె గీచి చూసారు, ' ఉట ౨ నల 

అ ఒర వెట్టినవ్చుడు వ వన్న 
బంగారమో పేలి పోతుంది, 

ఒర వెటు 
లబ 

నాణ్యము చెప్పు గలుగు, 

జరపురాయివె బంగారు 

వచె తలిసికొనువాడుకవి ' AY అ కనిపించే వా క లా ఒర తీ 
' అంటుంటే ఎందు కోర్చుకుంటారు ల 6 ఫులుంగురాయని చట్టుపలవన్నె నొర 

వచ్చినది, 

సెరి. 

నొప్పిన ' 
యినుతోడం జాల నొరవచ్చి గురుం, | 

జిలుగు ఇం చెంబు 

ఆము, 1.12, 

 ఒరసి చూచు 

' వరీశ్నీంచు. 
బంగారాన్ని ఒజపు రాతిపై 

| గీసి మాచుట వరీతీంచు 
టకే - లక్ష£ణయా వరీశ్నీం 

చుట అని అర్థం, 

“చూపవు నిన్ను న న్నొరనీ చూచుదొ 
నా కిది దప్పం జూచునోం? 

కుమా, 5.77, 

' &రిగించు 

| లాభము చేయు, 

| “వాడేం ఒరిగించా డని అంత పటుక 
డేవుళ్లాడుతున్నా వు 2 వా, 

బది సామాన్యంగా ఏం మహో 
చేశాడు? అన్న నిరననలోనే 
ఉవయోగిస్తారు, 

ఒరులు తల లెత్తి చూడగ 

ప్రతరులు వేలు పెట్టి చూవీంచు 
నట్లుగా ఇతరులు చూచి 

నవి వోగా అని భావము, 
' “2ఒరలు దల లెత్తి చూడం, 
| గరకరి మనలోన వలదు...” 

భాస్కు_.. అయో, 178, 

ఒరే తరే అను 
వదుటివానిని నీచముగా 
సంబోధించు, చూచు, 

కుమార, శత, 71], 

CR 



ఒటు....-బల 
౧౧ 

వేర్ 

ఒజగువిళ్ళ | ఒరగుబిల్ల | 

రిరుగుదెండు, 

ఒజగ్ డ్రంబు లాడు 

అడ్డులు చెవ్వు, 

6న జెంబు లాడి.” పారి 2.182, 
జం య్ 

ఒజ్జదనము 

“కారము, 

“ఆవపచ్చళ్లు చవి చూచిరి. . . యొజి 

దనము పొగలు వెడలింప నానీకాపుట 

ములందు. చెప. 6.121. 

“ఒల్హిగా ఉంది” అన రీతిగా 

a ఉన్నది, 

ఒలకపోయు 

వెలార్పు అనుటశే నీరననగా 
అనుమాట, 

“ఏం (పేమ ఒలకబోస్తున్నా డమ్మా 

వా డీ మధ్య. 0 

ఒలసీ ఒల్లమీ 

అంతగా ఇష్టము లేమి, 

"చె, 

“2ైలసపీ వొల్లములి నీ వొల్లకు౦ యే. 

నొలవు, 0) తాళ్ళ, సం, 4.117. 

“2లవీ ఒల్లని కాపురం ఆఅఆ౦త౦త 

మాతంలో నే ఉంటుంది,’ 

ఒల్ల బోవు 

మూర్శ చెందు, ఒడలు ెలి 
యక పోవు, నిశ్చేష్ట మగు, 

CM 

“డల వాల ౦ 

బోకు? భార. ఫీహ్మః లి, ల, 

“| గక్కు_న నత. డొల్ల బోయి.’ 

భార. విరా. లీ. 

టలీ._ఒబల్వు 

““కలయంగ మేనకోణితము (గమ్మ 
పగటి సపేచదెండం దాంశ్రి యొల 

బోయిన లేబౌండు మలళలెఫాదల, | 

అము, 2.56, 
“రామభూవిభుం డొలంబోవంగ.. 

చందా, 1.24. 

“ఆప్పటి సరమమోూద మెలల బోనాడీ 
య 

విన్న చె యొల్లంబోయి.”” 

పపొదినింప నొలం 

“౪ ఖావతి యుల౦ంబోయి విహ్వూలు6 ల 
డయి...ి 

“2ైలం బోయి, 
(ag) 

నైష, 2.189. 

నిర్వ. 4.74. , గచిరముగ నొల్వువడనరసింహునీ 
కం పెను బెద్దలే 33 

భాస్క_. యుద్ద, 2255. 

ఒలివడు 

సొత్తు దోపిడి చేయబడు, 

దోపిడికి గుజీ యగు, 

“ఒలివడ్డ నపమున గల లేని సీరి చెప్పి 

చుట్టల 2 చ్చ దాడివెట్లు వారు.” ఆము, 6, 

ఒలివోవు 
వ్యర్థ మగు; వోవిడి వోవు, 

“ఒలివోయి యీలేక యొక వూట 
వెట్టిడి, తామర చెలిపట్టిం దడవ "నేల 

యయా, 1.29, 

ఒలుకుల బూది 

చితాభన్నం, న్మళానంలోని 

బూడిద, 

కమా. ౪7,57, 

ఒలుకుల మిట్ట 

స్మశానము, 

న్న నాన్ని రాయలనీమలో 

నటికీ ఒలుకులు అనే 

అంటారు. “ఒి వి గా విన 

వస్తుంది, 

ఒల్పువడు 

ఓడిపోను; ఓటమి చెందు, 

య 

కుమౌ, 4.70. 



ఒళ్ల ౦-_ఒల్లు 916 ఒళు__ఒళు 
మా. ఒళ్ల ౦తా తేళ్ళూ జెరులూ [ప్రాకి “వాడు పాపం ఒళ్లు దాచుకొ-నేవాడు 

కాదు. ఎంతప ననా చేసాడు, 09 
నట్లు 

డలు చుకొను | చూ, బటులు దా ॥ మహా బాధగా ఎజుటో 
౧౦౦ ఒకు పెంచు ఉన్న దనుట, 6౧0 

“ఆమాట వినేసరికి నావ ఒళ ంతె పని పాటా చేయక ఒడలు 
లేళ్ళూ జరులూ (పాకిన టయింది,?? దాచుకొొను, 

వా, మదన. శత, 67, 
ఒళ్లు కంపర మెత్తు “అట్లా దమ్మిడీ పని చెయ్యక ండా ఒళ్లు 

పెంచుకం కే ఏం లాభం రాఖి? వా, 

ఒళ్లు నీరు విడిచి పోవు 

"ఏక్కువ భయము కలుగు, 
“ఆ మాట వినేసరికి నాకు ఒళ్లు కంపర 

| 

మెత్తి పోయిందిల) వా, నీతలము (కమ్ము, అవసాన 

ఒళ్ళు జలపరించు ' దశ నమిావించు' 
ఒళ్ళు జలదరించు, | “బళ్లు నీరు విడిచి పోతే ! ఇంకా ఆక “నాకు చల్లగా ఏది తగిలినా ఒళ్ళు యే ముంది రి వా, 

జలపరినసు౦ంది.ి) వా, ఎది i శు చ, శు 
భూ, ఒళ్ళు జలదరించు, దల ర్ట 

ఒళ్ళు జల్లు మను | కండ మెట్టు, 
దరించు. వా డీమధ్య బాగా ఒళ్ళు పెట్టాడు. జల © 

CI “కప్పను చేతితో పట్టుకొంశే కొంద 
గా రికి ఒళ్లు జల్లు మంటుంది. 39 వా, ఒట్లు గ రకు. 

ఒళ్లు 'తడుపుకొను ముద మెక్కు_, 
సా నము చేయు, ““తిరిపంతిండి తిని వాడికి ఒళ్ళు బా 
a | రం క. వా, “ఎండలో బడి వచ్చానా! కాస ఒళ్లు జ 

తడుపుకొంతే కానీ యేమి తోచదు ద ళు 'భారగించు 

వా, సోవురితనముగా నుండు, 
జా. | 

జా త్తగా, కోవము కలుగు, 
కాస బెదిరింపుగా అను. కళచ్రూడ్ర (చే పే రెతా వంకే ఒళ్ళు మండు 

మాట, ' తుంది)? వొ 

“కాప బర్లు దగ్గర ెట్టుకొని మా బక్టుమర్రప్ప 
టాడు’ 

వా. ౧ ల మలుపు, ర జం 
ఒళ్లు దాచుకొను “అంత ఒళ్భ్ళుమరుప్పు అయితే ఎట్లు రాక 

పనికి పాలుమాలు, . సాయంత్రం యి చ్చి ౦ది పా ద్దు నజ 
శా 



బక ఓగు వ? స్ట్చె..మట 

ఇంకేం చేసావు ర్ట వా, 

రిళు హూన మగు 
య 

(శమతో అలసిపోవు. 
“పాదున్ను ౦చీ తిరిగి తిరిగి ఒళు హ్వూన 

(టు య 

"మె హోయిందిశిి 

ఓం అను 

అంగీకరించు, 

ఆ చెయి రాయబారమున కత్యధిక 

(కథల బూని భాస్క_రుం, డో మని 

ఫీమనాదరభ సోచ్చిత .. . భీదవాదవా, 

త్యామయ చక చం[కమతత ంబుగC 

బోరయం.. 

శంకర. విజ. 5.60, 

ఓంకార మాచరించు 

లౌ, ' 

అంగీకరించు. 

“అభిలషింపంగ నోంకార మాచ. 

రించులి “నమ. 2.69... 

ఓం[పథమంలో 

"మొట్టమొదట. 

“ణ్ ం| పథమంలోనే త్ర పం కే యింక 

ఆ పు సకం సంగతి చెప్ప నక్కు_అ 

లేదు,” వొ 

రీ అంతే ఓ అను 

పిలి స్వ పలుకు, 

కర్ట్ యన్న నే యనంగల్క, యాయ 

మయే యున్న...’ వి, 

“క్ బంటీ ఓ అనడాని శ నా ఎవరో 

ఊండొదా లి పా 
రు 

ఓగులవాడు 

నాయకుడు, ఆదర్శము, 

Chr 

“ఫిటీక్కి వారి కెల్లను నోగుల వాని 

గాగ, నురముపె జీడి నిజ యచ్చ తి 

విడిచ,’ కోమా, 4,16, 

| 

| 
| 

చిహ్నుడు, మిక్కిలి తక్కు- 

వవా డనుగుర్హు గలవాడు 

అసి అర్థం చప్పి ఈ పద్యమే 

ఇచ్చాడు, "మొ త్తం వద్యం 

అర్థ మంతా చె సే కుదరదు, 

అక వారిలో ఓగులవా 

డుగా” అంజు వాలా వాలా 

కిటికి వాండు అసి అర్థం 

వస్తుంది, కీ లవా డంకునే 

అధమాధముడై లే విటికి 

వారిలో ఓగులవాడుగా అని 

ఎందు కనవలసి వస్తుంది 2 

రీ చెల! 
aa) 

అమ్మక చెల్ల వలెనే ఆశ్చ ర్యా 

రకం, 

ఒప్రులినాడు దిండిగొజిగం, గలిచియు 
స*చెల! యింత గల్పించెదు శ్ర “ల 

దానిల దగినపురుషముం, గలిచిన నీ కన్ను 

బావముయొ గను డరు దనుమా ఎ? 

కుమా, "7.45, 

ఓజకు వచ్చు 

దారికి వచ్చు, 

“రథ్యము లోజకు వచ్చి మెచ్చలగా, 03 

సు యుద్ద. 640. 

ఒటత ౦డ 

వీటికికండ, భయము, 

“6బజశిరోదళ నుం డన్న దరు "లేచేనియు6, 

గాలారి యనునోటకండ లేక...పంచె 

నటియు గుడు నిన్ను. కోమా. 4.61. 
గ ద 

ఓటకండ సెడి 
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“ఏమేమో మది నోటకండ ఇడి జేవేం . “ఓడ గట్రినదూల మోడు లేనికుభ ంబ్బు 

(దాదు లుద్వ్భృత్తు "లె లె, నామోదం జను _ చేకొదికంచ మశేవభూతి.? 
ద 

చెం చిశే, 93 కుమా, 10. 185. చంద, 1.57. 

రీటాజు “ఈ లింగములోం (బాణము కాలము 

రీటువడు, ' గడదాయశక నోడ గటినదూలం, చె లంకె 

నుండం చేసితి) కా. మా 8.80. 
“ముబుయగు నారసముల గిజి కొలిపీన ' 

చూ. ఓడతో గట్టినయోడవలె. నోటాజీ** భార. (ద్రోణ, 5.188... 

ట్రటినోరు ఓడతో గట్టిన యోడవలేె 

మాట డాగనినోరు, వాగుడు. నిరంతరనంబంధము గలిగి, 

కాయనోరు,  తదదీనగతి యె. 

ఓటికుండలో వీరు కారిపోయి 

నట్లు, చెప్పినమాట బయటికి - శేసీ యోడతోల  గట్టినయోడవోతె 

వచ్చి వేయు ననుట గతగారవుం డె కడు దూల, 99 

“నెట్లన ధర్మనందనుడు ని న్నవలంబము 

“వాడితో ఏం చెప్పకండి. వాడిది వటి భార. సభా. ద్వితీ, 

ఓీటినోరు. ఎక్కడో అ నేస్తాడుం) లు రీడబేరము 

వా. నెాకావాగపారము, 

ఓీటుపజచు “ఒకని పాతు గూడి యోడబేరము 

ఓడించు; అధఃకరించు, _వోయదను సదాన్నదాన ధనము 

“కేటణే వలయాది నోటుపజచు) _. క జికుంో కళా. 6.99. 
కవిక. 1.2. ఓడపె (బతుకు 

“పోరాట నోటుపజుచిలి రాధా. 5.ర్, ' అహైయకరము. 

ఓడకుడు  ఓడలవై పోతుండగా ఏ 
భయవడవలదు, నిమిష మయినా (వమాదము 

హర, 6.65. రావచ్చు ననుట. 

ఓడ గధ ట్టినదూల మగు చేంకశేళ. 86. 

కడకు క ట్రనదూలము ఓడను గ కలు బండ్ల వచ్చు బం డ్లోడల 

అనుసరించే ఎట్ల వూడూ పోవు వచ్చును 

“ట్రై 
నట్టు _తదధినగ ల్ యగు, కాలదేశాదులను బటి ఆభా 
నిరంతరనంబంధము కల దగు, లు 

(ర్త ద్ర గట్టిన దూల మె యుండవలయు, 
ననుట, 

మిన మాకును "నెన 3న మిత్ర 
భావము. ఉద. 2.211. నేలచె ఓడలు బండను రాక 

భి | ర ౧ 
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తప్పదు ; 

ఓడలనై వెళ్ళక తప్పదు. 

“నర్వదై వతకలాధిప ! యోదతలు బండ్ల 

వచ్చు బం, డ్లోడల వచ్చు నొండొరుల 
వొకొ్కం_కచో...”” (పభా, 1.94. 

ఓడ వచ్చు 

ఓడిపోవుటకు సిద్ధ మగు, 

“నీయాట యోడ వచ్చినది యనియె.౫ 

కళా. 6.117. 

ఓడ విడిచి వద రిడు కొను 

పీటిణె బ౦డు. 
రా C౧ 

వాడుకలో రూపం: 

_ 6ట్ట్సీడ్రన్సు వదలిపెట్టి సౌరకాయను పట్టు 

| కొన్నట్లు. 

. వదరు పటినటు లి) 

గట్టి పాపును వదలి అనుమా . 
జో న గ్య అగో వే 

నాన్సద మై (పాపును పట్టు 

కొ నెడివట్ల ఉవయోగించే. 

పలుకుబడి, 

ఫీడను వదలి పెట్టి సారకా' 

యను వటుకొనుట అటి చే 
రు రు 

కదా! 

తాళ్ల, సం. 11.8. ఛా. 86. | 

ఓడ విడిచి వదరు పట్టు 

తెలిసి తెలిసి అనుమానాస్పద 

' వాగునోలెుి? 

“అంతే సెద్దకంెనీని వదలిపెట్టి వా 

జేదో పచిక్కు. విసా డని ఆ చిన్న 

కొట్టులో చేరడ మేమి(టాకి ఓడ విడిచి 

నా 

6౨ య 

చూ, ఓడ విడిచి వదరిడుకొను. 

ఓడికలు గట్టు 

“కాలువలు గట్టు, 

“ఆ (శు (వజం బోడికల్, గట్లన్ 

చూపులు చిమ్మ శేశి దివి రోలంచాళిC 

| గల్చింపలగా” మను, 4.68. 

ఓడికవాగు 

ఏ చెనా చెటునుకో, 

పాజణువంక___వాగు, 

కీడిపాణటె వరుణు. డులుకచు నోడిక, 

కమా. 2.69. 

 “నురసింధథు తోయములం గూడిన 

నులభోపాయ ముండగా. 

మెనసాధనమును (గహించు. 
“సురత్క క్రీడా సౌఖ్యం బు వెడలి కష్ట. 

(వతేచ, ర్యాడంబరములం దగులుట, 

యోడ విడిచి వదరు పట్టు టుర్వీ 

నాథా 1 రుక్నాం. 4.65. 

“శకనశేంద చంద చరణాబ్దసం సేవ, 

విడిచి యావిదర్భవిభు ని గలనీ, వచ్చు 

టోడ విడిచి వదరు పట్టుట సుమో, 

చెప్పం దగినమాట ఇప్పి నాడ? 

విక్ర. 4.64. | కేం చదువు చెప్తాడు ౪” 

| 

| 
| 

| 

దమోడికవాంగుకె వడిన్ ౨) 

ఓడున పోసినయుదక ములు 
ఊఅ శే న్యర్థ మై పోవునవి, 

ఓటిపాతలో పోసిన సళ్లు, 

“ఆడంబరం పు చేవార్చన లెల్ల, నోడునం 

బోసినయుదకం౦ంబులట్ల ౨) 

పండితా. (పథ. దికై. పుట. 200. 

జ. 3.09. 

ఓనమాలు రావు 

ఏమ్మూాతం చదువు రాదు. 

“వాడికే ఓనమాలు రావు, వాడునీ 

వె, 
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ఓప ననక ఓ మన్యథా యను 
చేయజాల ననక, అంగీ కారమునూ, వ్య తి రేక 

“ఏమి యమరింతు వన్ని నాయింట 

నిండ యున్న విప్వుడ యమరింతు 
నోప ననక శుక, 8.188. 

ఓపనిది 
భరింవరానిది, 

“ఓపని దాని. దాల్చ్బంగా నావ మయ 
భూరిభువన| త్రయదుర్య వ హభారమమ్మ హా, 
డేవు నవార్య వీర్యము. 03 

కోమా, 10.15, 

ఓపిక లేక 
ఓరిమి తేక; (లౌణ "లేక, 

ఏదైనా వని చేయుటకు తగిన 
ఓరిమి లేదన్న వ్వుడే రాయల 
సీమలో ఓవిక "తే ల దన్నమాట 

వయోగిసారు, 

తీర (నాంతాల్లో (తౌాణ "లేదు, 

తగినంత బలం వేదు అన 
అర్థ ౦లో ఓవీక లేదు అంటారు, 

ఇక్క_డ కెంటికీ సరిపోతుంది, 
“నడువ నోవిక లేక నడుము నడుము.) | 

కా. మా, తి, 19కి, 

ఓపినటు 
పృద. 

చేత నయినంతవజకు 

తనూ తెలుపు, 

కర్ట్ మన్య థా యంచు నొరయు విద్యాం 
సులు గోష్పి కెన్నడుం గడగులుతు 

లేదు. కళా. 7.10, 

విలిచిన వలుకు; సిద్ధ ముగు, 

“ఒక మెొలమొవి[కింద మరుం డో య 
న౯గా నరుం డుంజె నయ్యొడక ౫ 

విజయ, 1.212, 

[ఓ యింత (వొద్దు 
(టు 

చాలసేపు, 
“ఓయింతపొద్దు ఏమి తో చక అట్లా 
డకాండిపోతిని, 5 వా, 

"రాయలనీవములో (వచురం, 

ఓ రంత పొద్దు 
ది 

1. ఒకరో జంతా, 

“కీరంత (పొద్దున నుపవసి౦ చె) 

కాశీ, 4.188. 
“ఓరంత పొద్దున నుందు రుదుండ సే 
నటు గాన రుద దేహాఖ్య యయ 4? 

కాశీ. 8,10, 

665 వైసుఖంబులం బొక్క నోరంత 
(పొద్దు. 3 కా. మా, 2,1రి, 

ఓీరచూపు చూచు 
“2 నంగి (కోలిరి మెరేయ మోవీనట్లు, 99 

“ఓర చూపు జూ ేదై న్యాయమౌా 2 
శుక. 8.118. 

ర్ట (ఒక) (పొద్దున లేచు 
అర్గరాత్రంలో లేచు, 

“బా డోపాద్దున లేచి పొలానికి వడ | “సాగనీ సాగయించు “నిజ యోర తాడు, వా, 

1. అనాదరముగా మూచు, 

త్యాగ రాజు, 

౨. కడగంటి చూపు చూచు, 

శృంగారసూ-చకము, 

చాపు చూచి, పహూంస. లి.రి1, 
(J 



సీర మీర ప౨1 కీలని 

రీరజాటు లేక “గుజ్లింబుల కణికి బడలు వడ నటీము జీ 

తొలగి పోక. జం విసరిన నోర వోయిన సురియం చెరిపి 
ల | 

తొణకక బెణకక వంటిది. 

“గరిక క్రొంతవడి యోరజాటు లేక... 

(సె 'సెన్యములు రెండును పోరెనుఏి) 

నుదథీ.. 5.87, 

ఓరపారలు దిద్దు 

తప్పొప్పులు నరి చేయు, 

“సత్క_వింద్రులు రచియించి చదును 

పద్య, సమితియం దోరపారలు చక్క 

దిద్ది) కవల, 2.9. 

ఓరమో మిడు 

1. మొగము (పక్కకు (తివ్వు 

కొను, 

కక | (శీహారీ !, యంచున్ (వాహ్మ 

“ఓల గందపుం బసు 

ణుం డోరమో మిడి తదియాం సద్భయం 

బంటి ఫొ, మృ్మంచుకా డే. 9) 

మను. 2.68. 

2, అయిష్టతను రిం. 

“తమకు (మొకం దారు (మొక్క | 

కొక్కి_ం౦ంచుక యోర మో మిడి.” 

ఆము. శ4.లిన్, 

ఓరలు వాజ చూచు 

సీరగా చూచు, 

“ఆతని నోరలు బాబయంగం జూచు. 

. భార. ఆను. 1.281. 

రీరలు వోనాడు 

వంకలు చెట్టి దూపించు, 

“పెద్దల ఫీస్మాచుల ధిక్కు_రింపం దగ 
జెత్తం జూల 

నాడకు.”” ఊ. వారి. 8.18. 

ఓరవోవు 

(పక్క-కు తొలగు, 

21 

| 

| 

యవలీలం గాలుబలంబులెపిం బడిలి 

భార. ఖీమ్మ. 2.71. 

ఓలగందము 

స్నానము చేయునపుడు 

పూసుకొనుగందవొడి, 
ప్రలు నూని 

“వెలుంగు రాధా. 5.210. 

ఓల మాసగొను 

1. వ శాంతి గోరు. 

“అతిథి నినుం గోరె నేనియు, మతిం 

గింకిరిపడక యోలమాన గొనక స్కీ వత 

నికి (టియంబు 'సల్పుము.”” 

భార. ఆను. 1.66. 

9, ఏకాంతము నభిలపవించు. 

66 _ _డ్రూభ్రయుబలము. బోటు లాజెం జల 

మున నొక్కింతు యోల మాస గొనక 
యోలి నార్చిఎ) నిర్వ. 4.60. 

“ప్పృథ్స్వ్శత నయ, యవని కాంతర మున 

నేల మాసం గొనియె.” నిష. 4.97. 

కఓీలరాడు 

తెటియాడు, 

“కజక బడ నోలలాడుచు వహాళావలి గాల 

"బడి విందులాడొడికా.)౨” బవెమి. 1.28. 

రీలాడు 

సీఅలాడు, 

“6 కమ్ము తౌవి వోలాడుచు...) 

కోమా, 9.102. 

రీకెదు వోరలు వో: ఓసి యన్న నో యనుట కై న 
బసె వచ్చుట శన, 

వాడుకలో - పిలి స్టే వలిశే 

దిక్కు. చేదు” మొద లైన 



రీ హూ... ్భు గా ల్రీ22 రగా. కుడ 

పలుకుబడులలోని భావమే 

ఇం దున్నది. 

“లక తై రూపనీ గాకున్న న్ నోనీ యన్న, 

నో య నెడుమా (త్రమున శన నుండ 

వలయు.) శుక, 8.842. 

రిహారిసాహారిగా 

హోరాహోోేరిగా, 

కకీవారి సాహారి నుయ్యాల వేయగా, 

దినుకొ ౦చుం చెరలుచు6 

నెడల) 

““యుదము సేయంజాలకయ 

సావారీ నెంత చెప్పినన్ శివ. 4.62. 

రొ గా దనక 

ఏమో అనక, 

కను, కాదు - అనకుండా, 

“గూ నాయకుల 

కీయెడ ల) 

డిడి యాం గా దన 

సారం. 2,273. 

జిగా దనక యుండు 

న్యాయాన్యాయ నిర్ణయం 

చేయక మానము వహించి. 

యుండు, 

నాకో ముగ మోడి యాం గా దనరు 

తపసుంలుఎి పాండు. 5.248, 

“నే నింతదూరం మోతలతో మొొజపైటు 

వంశే మిరు చెను కాదు అని చెప్ప 
కుండా కకూర్పుం కే నేనింక యెక్క 

డికి పాయ్యేది శ) 

డొ గాదను 

అడ్డు చెవ్వు; విమర్శించు, 

ఇ, 

“ంవాదవసింవా! నా తలంపు నప్పుడు. 

వారల పా టొకింత యాం గా దను, 

దాక లేదు గలంకం బడ. బొచ్చె...) 

(ప్రభా, 1.88. ! శీను 

బెన(గు 

భార, విరా, లి, 165. 

వరమో దారి 

రొ గాములు 

మంచి చెడ్డలు; నత్యాన త్యాలు, 

“దీని యా౭గాము లన్నియు. 'జలిసి 

విషమ .... పరమయోగి, 8, ఆ, 

చూ. అవుగాములు, 

కొడు గజచు , 

కోవముతో వెదవి గజచు, 

కోవము వచ్చినవ్వుడు నహజ 

ముగా వెదవి బిగించడం, 

వండు కొొటుకడం అలాంటివి 

చేస్తారు. వానిమోద వచ్చిన 

పలుకుబడి, 

“కన్ను లెజ్టలా చి-గాడి 6 గన్లొని 

యాడు గజిని దీని నాటదాని. 

॥ 4.89. 

రూ, చుక! 

కొడు మాయు 

ఖండిత మగు, 

పెదవి చాటివచ్చు అని 
వావిళ్ల ని, 

“ఆగ్ని నాలుక లేడు నాడు మానిన 

' యప్పూ డుడురాజు. పాట గుజ్జు టికి 

నపుడు.) సమ. 644. 

జొదల యంటి చూచుకొని 

"జెబ్బ తిని, 

ఏ దైనా శాస్తి జరిగిన మూడు 

బళ్లు. యథాస్థితిలో డన్న దా 

లేడా అని పట్టి చూచుకొ 

న. 

| 
| 
| | 

డు అ వ్ ౦గాంరంలో న్నా న్న S$ రి 

' ఉవయోగించే వలుకుబడి, 

' “సలసల మను కలశజు సె, గలపుం 

క యను వెసటం గలవడి వడి నాం 



కెద... కున లీ2లి కునా___కంక 

దల యంటి చూచుకొని యే, యిలు చెడ 
లితి నామణంబ యొ త్తినఖీతిక ౨? 

పాండు. 5.207. 

జొదల లూచి మెచ్చు 

సబా సని మచ్చు. 

మెచ్చుటలో తల జొపుటడె 

ఏర్పడినవ లుకుబడి. 

“ఆ,ప్పప్పు యి చార యంచు జను 

లందటు నాందల లూ౭చి మెచ్చంగన్ 90 

పహాంస, 1.84. 

ఓఒొదల వంచుకొను 

అవమానముతో - తల వంచు | 

కొను, 

“రీవి నటించినా దేవలోక పురంభ 

నొంచక యొాందల వంచుకొనునుి” 

రాధి. పీఠిక, 

బొదల వంచుకొన జేయు 
అవవమూానవడ వేయు. 

20. 

4ఆఅసు నేం ద్రుని ముందట మౌకు 

నాందలల్, వంచుకొనంగం జేసితివి.” 

భాగ స్కృ . 7.152. 

యూ, తలవంపులు. 

, జొదించు 

అగు, 

“తడ నవాచించెం బుళిందరాజు”? 

హర. 7.59. 

జా నను 
ఇబా సను, 'మెచ్చుకొను. 

వ6ర్చల్రిక్రి తు క్పే3తోప పమలు జూచి పెం 

రనికు లౌనన మదాలస 

అము. 1.18. 

పెక్కు, 

చరిత.” 

“మృ గీమదం, బడ రెడు పట్టుచీర సాగ 

చా నన దాల్సి నృ సాుే లకక 

నడస వనూలలామ.. హంస, రి.4, 

నాను ! 

కనాను తే; నే నెరే! 

నేటికీ వాడుకలో ఉంది. 
“లునా నీ పోటును జూతము రమ్ము) 

| కమా. 12,20, 

జారు సౌ రగు 
చెల్లాచెద రగు, 

' “వీక్షటి యారు సౌరూగాలిి 

కాకీ. 1.125. 

జా లండు! 

న చే, 

| (రౌ అం డిటు విమర్శ చూర మెన 

| వాకిట వనించు చెవు డ న్వారు 

నగుచు.)) ఆము, 4.7. 

' కంకణబలము కలిసి వచ్చు. 
వివాపామునకు దై వబలము 

కలిసి వచ్చు. 
| 

ఓఏవావాం చ ఏకం అన్న 

భావంతో ర పడిన పలుకు 

బడి, 

“మనం ఎన్ని (పయతక్నాలు చేసే నేం 

_ ఇంకణబలం కలిసీ రావాలి థాని) వా, 

కంకణము కట్టు (కొను 

(పకిజ్ఞ పు పూను. 

కుఛ కార్యాలలో ఈ కర్త 

వ్యాన్ని నెరవేరుస్తా నన్న 

దృషితో చేతికి కంకణం 
లు 

కటడం అలవాటు. దానివి 
ow) యా 

వచ్చిన పలుకుబడి. 

“ముఖ్య వత స స్ఫూర్తి రి ముంజి క సైడు 

నాంజెి కవుల (బోచుటకం గంక 

అము కకు.? పాండు. 1,41. 
లు 
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“కంకణము కట్టుక యుండెను నిప్పు “బంగారు మెరుగుచాయ పడం 
డరునుం, డౌర రణంబు పెంధ్రకొడు 'నొక్క_ తె గూడి, కంగచాడేవు నాలొ జ 
కంచు... . విజ. ట్ర్ 154. , కానియ్య రాలి) తాళ్ళ, నం, తర్! 

| లీ 
గ 

“వాణ్ణి సర్వనాశనం చేయా లని వీడు, 'క౦0గా బింగా 
కంకణము కట్టుకొని కూర్చున న్నాడు. 3) నలిన నలగనట్లుగా, లం , 

నౌ, 

వా లైలా గ నా పెక తేవా లని నీను రగా, 
కంకణ కటుకొన్నాను. 99 వా, క జ్ర మిదియాలు కంగాపింగ 

కంకణములు కట్టు నమిలి మింగు, “వాడు కంగా దిశ వట్టు, వంగా "చెండు మెతుకులు తి; 
| 9 ద వె దక - శుభకార్యాని. రైలుకు పోయినాడు వైరా, 

నైనా ముందు దీ శూకంక. ణం, వావిళ్ళ, అవ కట్టుకొ నుట ఆచారం. ' కంగారు పడు 
అందువై ఏర్పడి న వలుకుబడి, ఆందోళన చెందు. 

“టు గతతుల కంకణములు గట్టి, | “ఉత్తరం వచ్చిం దన-గా-నే అతన 
“= బౌదు నుక్కాడంచు, వెరవ” తలం; చాలా కంగారు పడ్డాడు.” వా, చుచు 'కంగారెత్తు 

పండితా. ద్వితీ, మహీ. పుట, 9, భయనం భాంతి కలుగ, 
చూ. కంకణము కట్టు, “ఆ వీధిలో వాళ్ల నాన్న కనిపించే 

కంకరగాడిద సరికి కంగా ఆ త్తి పోయాడు.” వా, 
కంచరగాడిద', కంచంతకాపురము 
బరు వెనవనులు చేయునది, మిక్కి_లి చెద్దది, 

“గాడిదల్ సెడందన్ను కంకరాగాడి కంచి, అంత కాపురము, దల్ ౨ సానం. 2,5. కంకుడ కంచి ఆ నాళ్ళలో డన్న 
న క కుంకలు మహానగరాలలో ఒకటి; వీ 

తట్టు, ఏడువాడల ఊరు. చానిమోాద “కంకర కకం ల నపలుగాకి కలార్గుల 9 ' కిట్లు. 5 పాణి, 1, శ్చ వచ్చిన వలుకుబడి, 

కదా ఫుంగోడ లు కించంత కాంపు వలీ కంకులు పెట్టు | రంబు.. .గాడ్పఆచి యుటిక.)) 

నిందొంచు, పాండు. 8.80. 
(బ్రౌను, | “ల ee CREE వింటును జొచ్చిన జని 

కంగనాడు చెప్పు కం, చంతటిశాపురంబు సతు శా 
' నన జేసెదు జాతి నీవి, వంచించు, అబద్ధ మాడు, 

తారా. 8,66, 
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కావలసినంత 

వెట్టు-క డుపార అనుట, 

“కీ మగువ యతని కన్నము, (పేమం 

బునంగంచ మరసీ ర 

సుక. 8.860. 

చూ. కడుపు చూచి పెట్టు, 

కంచము కాల దన్ను 

ఆదరముతో 

తిరస్క_రించు, 

భోజనము ' 

“నమానులతో తప్పా కం-చచ౦ పాత్తూ 

మం-చంపాతూ పనికి రాదు.” వా, 

' కంచములోపలి రాయి 

"పెట్టుము దినమున్ ౨” 

అనుభవింప 

వడునదిె కి 

నుండగా అడ్డు 

“చం దికాపాయి కంచ౦బులోపలి 

. శాయి, కొళశికావలళికిం గన్నూసీగంత ఎ” 

కాంచేటి తల్లిదం (డులు (పీయ వె మె 

వడ్డించ గాను, కంచము కాలదన్న సంగతి 

యా బిడ్డలన. 00 తాళ్ళ, సం. 68.20. 

అతను అదరిం-చి పిల నిస్తా నంటే తిర 

స్కు_రించడం ఏం పని రా? కంచం 

శాల దన్నిపోతే కడి పుట్ట దంటారు 

పెద్దలు. వొ, 

కంచముచెంత పెల్లి 

నమయంకోనం వేచి ఉన్న 

వాడు - వేచి ఉన్నది, 

ఎవ్ప్వు డింత' వడ వేస్తారా ఆని 

కంచందగర పిలి 
౧ రాం 

ఉండుట వై వచ్చినవలుకుబడి. 

“ఆతం దది యాది గాగ నయ్యా బల 

ఈ వాడు వటి కంచరగాడిద, 

చమ, రి.89. 

రిక తెట్టు. బల మున్నా వసి 

చేయ లేని ననికి మాలిన 

వాడు, 

ఇం కెవ ' 

 చె్నష్నెనా పంపండి. వా జేం చేను 

కొసాడు € 9) నా, 

దండుగ, 

“కాచుకొని. 

కంచిలో గరుడోత్పవాని కని 

పోయి జనసమ్మర్ల వల చెవ 
on) రం రా 

దర్శనం చేసుకోకనే వత్తు 

రనుటవె వచ్చినవలుకుబడి, 

. “ఊరికే చెళ్లొ మన్న నూయీ కాని పనీ 
' శాలేదు పాటా కాలేదు. 

మగని ము ఆంగి చావడిలో నిల్చి 

మొగము సూపుల జిన్నలకు లోంగుం 

గంచ ౦ బు చెంతపిల్లి, కరణి “నెదురింటి 

వాకిట గాచి యుండు.’ 

శుక. 2.151 

కంచము పొతు 

నవం క్రి భోజనము. 

“కలయ మోవి తేనె లాిసగు కంచము 

పాతు 'లన్నం డెలి తాళ, సం, 8,597. 

pr | at) 

వటి కంచి. 
టు 

గటుడద సేవ ఆయిపోయింది.” వా, 

కంచిమేక 

చెద్దపాదుగు గల ఒకరక మైన 

మేక, 

ఎక్కువ వాలీస్తుం దంటారు, 

కంచియే! 

దూరవూ ! 

కంచి ఆం| ధ దేశం నరివ సాద్దు 
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లో నున్నది. కావున దూ 

రంగా భఛాొవింవబడేది, 

కథ కంచికి వెళ్లుట కూడా 

దానివై వచ్చినదే, 
“కంచియే పడుకిలు.” 

విజయ, 8.200. 

కంచుకాగడా వెలిగించి చూచినా 

ఎంత వెదకినా కనబడ దనే 

అరంలో ఉవయోాగించే 
mp G 

పలుకుబడి. 

కంచుకాగ డా ఎక్కువ 

"వెలుగు నిస్తుంది, 

కళజ్రంచుకాంగడ వలింగిం చి కనిన. 

గాని, వలపు కన్సట్టు నే వారవనితల 

నులి) (శవ, 4.51. 

కజంచుకాగడా వేన్ చూ చి నా 

వానిలో దయాదాతీణ్యం కనిపిం 

చదు.” 

కంచుకు త్తుక 

సాచ్చుసాయిలో వలిశే 
థి 

కంఠము, 

కంచు ఖకేలు మంటుంది, 

“కంచు గుతుకలవారి గానములఈ 

బొక్కి_ చొక్కి, కంచుంబెంచు నా 
యొ బో నా కడ లేనిగుణము. 

తాళ, సం, 5.226, 

రూ, కంచుగొంతు, 

కంచుకొమ్ము | 

| 1 

రాజులు - డేవతలు బయలు 

వెడలినప్పుడు కొమ్ము వట్టుట 
ఆబారం, ఆ కొమును 

కంచుతో చేసి ఉంటారు. 

| 

| 
| 
| 

| 

1 
ళ్ 
+ 

i 

| జేరు,” 

“యముందటను గంచుకొమ్ము మిన్నంది 

“వుంంరయ వ, జ, 4.78, 

కంచు గీసిన ట్లుండు 

ఖణోలు మను. 

“ఆపిల గాొంతెతితే కంచు గీసినెపేీుోి 
య అ య 

జె, 

కంచువదను 

వాలా వెళుసు, 

ఏయింత కయినా విజిగి పోవు 

ననుట, 

లోపాము, 

“వర్క తని వచియింతు. గంచుపద 

నాలి నెమ్మన మించ నుదవా 1 
థి 

రాధా, 2.19. 

కంచు పెంచు నగు 

విటిగిపోవు. 
“కంచు గుతుకలచారి గానముల. 

జొక్కి చొక్క, కంచుం జెంచు నా 
యొంబో నా కడలేనిగుణము శి? 

అల్ల, సం, 5,226, 

కంచు మించగు 

చెల్లాచెద రగు, ముక్కలు 
ముక్క_ లగు, 

కంచు వాలా వెళు వెన 

లోహాం. కొంచెం బెబ్బ తగి 

లీనా ముక్క_-లు ముక్క లె 

పోతుంది, 

“కాక మించుల వీనుమౌనికంపు 

బోదు, మంచుగమి6 గంచుమించు 

గావించుకరణి...'ి వసు, 

“కంచుమిం చె పా (గ్రమ్మజి€ 

రంగ, ఆరణ్య, 172 ఫుః 
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కంచుమించుగ కంటకములు పల్కు 

చెల్లాచెదరుగా., మనసు నొచ్చునట్లు మాట్లా 

“కించుమించుళ నడవి మెకములఖ 

గదుము నివిగో బలు సివంగులు.) 

కుక, 1,222, 

“కంచుమించు" ధరణి (గక్క_దల,? 

సా, 1. 88. 

కంచురాయి 

శద్దించే ఒక విధ మెనరాయి, 

(బోను, 

కంచెకోట 

కంచెగా కటినకోట; పహాదు; 
J) 0 

రతకము, 

చూ, కంచెనగోడ. 

“కంచెగోడ 
చూ. కం చెకోట, 

కంజాయింపుగా 

మంచి వసతిగా, 

అన్నీ అమరి ఉన్న వనుట, 

“వారి యిల్లు మంచి కంజూయింపుగా 

ఉన్నది” 

కంటక మగు 

సరివడని దగు, విరుద మగు, 

“దంట భుబించితిం గడల్యింటికిం 

చేటు బొనర్చితిం దుదిం, గంటక మెతి 

సీమదికి గాసి ఘటించితి.. 

(తిశంకుస్వర్షం, అం. 7.82 పే 

“నే సంజశ్పే వాడికీ కంటక మయి 

ఫోయింది. ఎందుకో మటిఖ) . 

కంటక మాడు 

పరుషము లాడు, 

“ఆ బీవినను. జివురునకు నగుని కంటక 

మాడం) 

వావిళ్ళ, 

బో 

డు, దూమించు, 

““కంటకంబులు పల్కు_6 గా “జీని 

ద్న.”) 

కంటకురాలు 

[కూరురాలు, 

కంటకము వంటిది, 

“ఆ కంటవళాలు పల్కిన వికారఫు 
మాటలు, నిరంక, 8.38. 

కంట తడి బెట్టు 

దుఃఖంచు. 

“వాళ్ళ యింటాయనను తలచుకొని 

తలచుకొని ఆవిడ కంట తడి బెట్టు 

సా హరి. ద్వితీ, పం కి, 200. 

కొంటుంది.” వా, 

యూ, కంట తడి వెట్టు. 

కంటద్దాలు 

సులోచనాలు, 

“కంటదా లుంేటీకే గానీ అత వో 
(6 

అక్షరం చదవ లేడులి 

కంటను వ త్తి పెట్టుకొని 

అతి శ్రద్ధగా, ఎల్ల వేళల, 

“బహ ముండు శృష్యులకన్ గంటను 

వ త్రీలో బెట్టుకొని యాయుశ్వేద మోరంత 

పా; దులం జెప్పన్ వినుచుండిలి! 

మను. 5.7. 

కనులు మూతలు వడు నేవూ 

యని వత్తులు వేసికొని 

యనుట. వాడుకలో. నేటికీ 
ఉన్నది. 

CM 

కంట వ త్తి పెట్టుకొని ఆమె ఆ రోగికి 

మను. 'వీ.రి4. 

—ద 

చేవ చేసింది ”ి వా, 

చూ, కంట వ తిడుకొని, 
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కంటపడిన .... 

కనిపించిన (వతిదానిక్, (వతి 

వానికీ అనువట్ల ఉవయో 

గించే పలుకుబడి, 

“అఆత్మజాత నొసంగు డనుచు చేవుం 

డని యేకంటం బడురాతి కెల్ల 

(మొక్కె_.? కవల, లి.65, 

“కంటపడినవాళ్ణల్లా పఅకరిసూ ఉంటే 
య అడ 

మన మో రోజు ఇల్లు చేరుకున్న శే. 

కంటపడు 

1. కనవడు, 

“వా డీమధ్య నాకు కంటపడ్డం ఆపు 

రూప మె పోయింది”? 

౨౫, కంటి కాను, 

వాడికి నీవూ నేనూ యిప్పుడు కంట 
పడతామా 99 

కంట పిడుక [బాము 

నూనగించు, కంట దుము 

ర్టు, 
రు 

రె, 

CR 

శ 

“నంటిర్యాతి, కంటం దినుక (వామి 

గర్వంబు గిర్వంబు, నుడుప నెతినేని 

నొటు వెటుల” దశా. 6.69. 
లు టబ 

దళ. 6.54. 

చూ. కంటిలో దుమ్ము క్రొటు, 
యు 

కంట పిడకలు గట్టు 

నానాపాధలు మెట్టు, మాస 

గించు, 

“ఆచ్చు-గా. దీరు మాయ ప్పని కొన్ని, 

యచ్చిక బుచ్చిక లాడి పత్రములు. 
గంటక యిచ్చి యా[కియ నూజు వేలు, 

t 

' కంటం బిడ్క_లు గట్టి కొని పిదప. 

గార. హరి, ద్వితీ, పం క్రి. 68రి, 
చూ, కంట విడుక (బాము. 

' కంట వ తిడుకొని 
| Me) 

మిక్కిలి (తద్గగా 

“కంట వ శ్రిడుకానో పెరికపభుండు.” 
పాండు. 8.56, 

చూ, కంటను వతి “పెట్టుకొని, 

కోమారీ, శత, శిరి, 

మెడలో వేసుకునే ఆభర 

అము, 

కంశునరి అని నేటివాడుక , 

కంటికసవు 

కంటిలోని నలుసు మెజుమెజు 

లాడుతూ బాధ కలీగి స్తుంది, 

ల్లో అనుత.ణపాధాకరుడు, 

భయంక రుడు అనుట, 

“|బవ్మా వాదుల కంటికససవుల” 

పండితా, (పథ. వాద, ప్రుట. 511]. 

చూ. రొమ్ముగూటము, 

కంటి కాగు 

కంటి కాను; తగుపాటి మసి 

వగా కానవచ్చు, 

“ఈమా(తం ఆమా(తం మనిషి వాడి 

కంటి శాగేట్లు లేడు, 

చూ, కంటి శాను, 

భె 

కంటి కాను 

(వియ ముగు, 

తగినంత గొవ్చగా కన బడు, 
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“ఆ మాత ఇనా లేకపోతే కంటి. 

శానదు.’? 

“నునం కా స 

ఇప్పుడు వాడికి కంటి శానడం లేదు 

బం 

ణ్ 

దెబ్బ తిన్నామా? 

చమూ, కంటి కాగు, 

కంటి కింసగు 

(ప్రియ ముగు, 

“ఆంతేకంటును గంటికి నింపిన వాలు 

గంటిం గంటిన్ +’ కళా. 5.116. 

కంటి కింపిత మెతే వంటి 

కింపిత మవుతుంది 

(వతిది అందంగా ఉండా లనే 

వల్లు ఉవ యోగించేవలుకుబడి. 

“ఎన్ని బడితే నేం? కాన 

పాతలూ శుభంగా ఉండక 

కంటి కింపీత మెతేచే వంటి 

మవుతుంది.’ 

కంటి కిం పెన 
QQ 

వునోపార మెన, 
అహా. 

“కంటి కింపెన వన్నీ కావా 
ఎక్కడనుంచి వసాయిలి 

కంటికి కంటకించు 

చూడ లెక పోను; అసూయ 

కలుగు, 

65 __౫౦దచవొడిలోపల బూరుగు వట్టి 

నటు లి,దజ కొక సౌఖ్య మబ్బినను 
రి స 

దైవము కంటికి గంటకించినోఎి 

కంటికి కడవెడుగా ఏడ్చు 

వరీతముగా దుఃఖంచు. 

ఈఈజంటికి.  గదడవెండు గా "నడ్చు 

చును” పల, సు. 99 

ఇలరూ, 
లొ 

పోతే. 

కింపిత 

ర ల 

లంయే. 

| 

| 
i 

 తామాఖి 

కంటికి కడ వెడుస్ళ్ళుగా 

ఎక్కువగా దూఖంచె ననుట, 

కంటికి కదివెడు 

కంటికి కమికెడు కావర ముండు 

బాలా పొగ ౫ క్కి యుండు 

అన్న సందర్భంలో ఉవ యూ 

గిసాలు, 
శాన్ 

“వాడికి కంటికి కమిశెడు కావరం 

ఉందె, ఒకడు వి తే వింటాడా %ి 

CK. 

కంటికి దిసింతురె 

లత మగుదురా ? 

దృష్టి ఉంచు - దిసించు 

అయి ఉంటుంది, 

“కాపు లచ్చెరుపడ నాదుకంటికి దిసిం 
తురె వీరని యాతం డుబ్బునక ల 

శుక, 2.489. 

“ఒకింత నవ్వినక్, "వెనుక దిసీంచి 

చూడ రవనికా మగవారల నమ్మ 

రాదు. శృం-గారసావి,తి. 

“కులుకు పసి 6డియా కల 

దినింపడం జిన్నికచములు పోకల 

చెన్నుమోజ ఎ” ముకుందవీలా'సము, 

“కిక వా డొకలవమ్యమౌా రై 

““నాకంటికి వా రాగరుఎి 

“వాడి కంటికి మన మిష్పుడు కనబడ 

జెక్కు_లు 

CR 

కామ 

వా, 

వాడుకలో రకరకాల 

మారే వలుకుబడి రూపాంత 

రమే యిది, 

వలా 



క0టి._కంటి వీలీ0 కంటి_క ంటిీ 

కంటికి నిదుర రాదు 

నిద పట్ట దు; మన శాంతి 

లేదు, 
““నిముసన మెనను చాదుకంటికి నిదుర 

రాదు. 

“వాడు శ సే గానీ నా కంటికి నిద 

రాదు,’ 

కంటికి నిదుర వచ్చు 

మనశ్శాంతి యెర్చడు. 
“నా కంటికి, 

బాశ 1) 

సుగీ, పు, 11, 

టె. 

నిదుర వచ్చు నేడు నీర, 

భార, కర్త. 8.890. | “ 

కర్రా యీడువచ్చి నవి ల్లకు పెళ్ళయి తేనే 

కాన 

కంటికి పం 'ెడునిళ్లుగా ఏడ్చు 
ఎక్కువగా ఏడ్చు, 

మానినీ. 49. 

కంటికి పుప్పెడుగా ఏడ్చు 

ఎక్కువగా విలపించు, 

“ఎన్నా ళ్లయినా కొడుక రాకపోయీ 

సరికి ఆవిడకంటేికి పు క్రుడుగా యేడునూ 

కూర్చుంది.” 

కంటికి [పియ మగు 

కంటి కిం వగు, మనోహార 

మగు, 

“పర పురుష భో-గాయ త్త తచి త్త లగుటం 

(గందుకొను సం ద డె 0 “బడి కంటికిం 

(బియ మెనవానిం గామించియు.. 

భుక, 2.10. 

నాకం టికి నిద వసుంది,? 
+? అవల 

CMD 

కంటికి భార మగు 

రాజక తేక పోవు, 

' కంటూ వసు న్నాడు.” 

కంటికి జప్పచందమున 

మిక్కిలి జా|గ_త్తగా కాపాడు 

పట్ల ఆవ యోగించు వలుకు 

బడి, 

కంటిని ఇెప్ఫ కాపాడీనంత 

జాగరూకతతో అనుట, 
చందమునకు బదులు ఉవమా 

నార్థ కాలు అన్నిటితో నూ 

ఇదో ఢవహయు క్త మవుతుంది, 

.. పాందురాజనుతు లేవురుం గంటికి 

రెప్పచంద మె హారి తము గావయగా 

వెలసీ రక్షతదేవావిలాససంపదక్ ౨౨. 
భార. శల్య. 1.54. 

కంటికి జెప్పవలె 

ఇది నేటికీ వాడుకలో ఉన్నది. 
(కన న్నెప్పు డెడ 'సనక కంటికి, తెప్ప 

వలెం గాచి తిరుగు శేయిం బవలున్ ౧) 

శుక. 1.889. 

“అన్న. పోయినప ఏటినుంచీ తమ్ముడు 

ఆ పిల్లలను కంటికి రెప్పలాగా చూచు 

బా, 

చూ. కంటికి జెప్ప చందము, 

' కంటికీ మంటికీ ఏకధారగా 

“ఇపుడు విధికంట్ కకట! మే మింత 
భార, మెలిమే యంచు. దలపోసీ యలమ 

చించు,)”) నలచ, ర్, 145, 

నిరంత రా (శు పాతంగా 

“కంటికి మంటికి -నేకధారగా కంటి 
నీళ్లు కోరిపీంచాను.? ని, 

'కంటీ తడి యార లేదు 

ఇంకా దుఃఖోసపశనునము 

పూర్తిగా కాలేదు, 

ఏడువగా చిప్పిల్లిన కంటి సీ 
లిం కా ఆరిపోయంత సావ 

కాశం కూడా లే దనుట, 



కంటి.__.కంటి లీక] కంటి కంటి 

“ముగుడు పోయి మూడునెలలు కాలేదు, 

ఆ కంటి తడి యారక ముందే పిల్లవాడికి 

జబ్బు చేసింది) 

కంటినొప్పి 

వీడ, బాధకము, 

కంటిబాధ భరింవరాని దన్న 
దాస్విపె వచ్చిన పలుకుబడి, 

క-కాసరంబులపాలిటి కంటినొప్పి.? 

శుక, 2.288. 

Ch .' 

కం! టిలో కారము చల్లు 

మూనగించు. 

చూ. కంటిలో మిరపఫాడి చలు, 

కంటిలో కొర వెం డ్రుక 
కంటిలో నలుసు, 

“కంటిలో గొరచెం|డుకయు రచ్చ 

మటిని...౨? వాంస. 5.109. 

' కంటిలో దూరు 
కంటి ముంటి పడినా | 

ఎంతే అవస్థ వడినా, ఎంత | 
| 

గింజుకొన్నా, | 

“తనకును గంటి ముంటి పడినం బడు 

టింతీయ కాని సొమ్ము రా, దని మహ్ క 

భర్రకం చెలిపి యంఫుము నీవని యం పె 

నాతండున్. 0) పరమయో, 4.148. 

కంటిలో కన్ను సెట్లుకొ ని 
ట 

చూచు 

అతిజ్మాగ త్తగా వరిళీలించూ- ' 

మూచు, | 

| “కంటిలో కన్ను పెట్టుకొని చూచినా 

అచ్చుతప్పు "లేవో మిగీలిపోయినవి. 95 వొ, 

కంటిలో కలికానికి లేదు 

బొ తిగా లేదు, 
వాడో 

కలకం కంటికి వేసే మిరియాల 

గింజవంటి వాని గంధం, 

ఏ కాస్స అయినా చాలు, | 

ఆ యింతకు కూడా లె దనుట, 

“ఇంట్లో చక్కెర కంటిలో కలిశానికి | 

కాడా లేదు. ఇప్పుడు "తెస్తే గాని సేపు | 

| 
| 
| 

అది. 

శాఫీ ఉండదు. 

' కంటిలో దూరడం లేదు 

కంటి కాను, 

“నీక ఇప్పుడు చుట్టాలూ పక్కాలూ 
వా, 

చూ. కంటి కాగు, 

కంటిలో నలు సై ఫోవు 

కనబడుట అరు దగు, 

ర్మ మధ్య కంట్లో నలు సె పోయా 

సేం 27) క్ట 

కంటిలోని నలుసు (నెరసుు 

ఎక్కువ బాధించునది, 

“కంటిలోని నలుసు కాలిములుఎ” 
“వేమన, 

“వా డా ఊళ్ళో కంటిలోని నలు సె 

CM 

కూర్చున్నాడు. వా, 

“వాడు కంటిలోని నలుసుగా తయా 

కాం రయ్యాడు. 

కంటిలోని నరసువళలె 
వజ మెజు లాడుతూ; 

న! మిక్కిలి బాధిస్తూ. = 

ఓం |... పుష్క్టూరు సేత యుల్లమం, దున్న ది 

కంటిలోన నెర సున్న విభంబున...ి? 

నల-చ, 6.260, 

చూ, కంటిలోని నలుసు, 
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కంటిలో నిప్పులు పోసుకొను 

ఓరతేక పోను, అనూయవడు, 
కా స్త మంచి -నీర కట్టుకొంశు ఆవిడ 

కంట్లో నిప్పులు పోసుకొంటుంది,'! వా. 

కంటిలో పడు 
తగినంత మంచిస్థితిలో ఉండు, 

గుర్తింవబడు, 

కంటితో 

'వడము” అన్నట్లు వ్యతిరేకా 
cn pp) 

ర్ధంలోనే (వచురం, 

“మేమంతా నీ కిప్పుడు కంటో పడ 
తామాళ్లి ను 'వ్వేమో "పె అంత సులో 

ఆంటికి, మే మేమో  మొమూలు 

మనుషుల మె పోతిమింఎ? 

కంటిలో మిరపపొడి చల్లు 
మానము చేయు, కన్ను గప, 

“నా కంటిలోనే మిరప్పాడి చల్లా లని 

(పయత్ని ౦చాడు.ఎ) వా, 

చూ, కంటిలో కారము చలు, కంటో... 

కంటు గట్టు 

బ్, 

విరోధము పూను, వగ వట్లు, 
అ ' ఊరంతా చక్క బెట్టుతూ ఉందిలఎి వా, 

వాడు నామోాోద కంటు గట్టాడు, 

నన్ను సర్వనాశనం చేసేదాకా వదల 

డట, అదీ చూదాం,” 

కంటువడు 

విరోధము గొను, 

Ch 

కంటు వాయు 

వగ దీరు 

“అరిది (శ -వేంక కుకుం డల మేలుమంగ.6 

గూడి గరుడనిమోంద నెక్కి కంటు 

వాయ నేసెను,ి తాళ్ల, నం, 6.107, 

' కంటు వుట్టగ 

పడ తామా ?”. 

కంటకముగా; ద్వేష 'మేర్చుడు 

నటు, 
cn 

“బంటు నాడినయట్టు పదుగురు వినంగ 

' కంటు వుట్రంగం బలుక నోర్వ లేక” 

వర, "రౌ, యు, పు, 64. పం క్ర 10. 

కంటె బొటు వేయు 
ర 

"తాళి కట్టు, వివాహా మూడు, 

'బౌను, 

కంటో కారం చలు 
రం aa) 

మోనము చేయు, 
“నా కంట్లో కారం చల్లా లని (పయ 

త్నం చేశాడు. శానీ నేను ముందుగానే 

జూ త్త పడడంవల్ల వాడిపాచిక ఏమి 
పార లేదుట) వొ 

ఆవిడ ముగుడికంటో కారం చలి 
యా ae 

చూ, కంటిలో మిరపపాడ్ చలు; 
ag) 

కంటిలో కారముచలు, 

' కంఠంలో పాణ మున్నంత 

“మింట నుండి కంటం బడి కంటు వడం 
గరిసున కి ట్రనియె.?? 

భాళ. 10. వూ, 158... 
వాడుకలో రూపం: 

“వాడికి నామోద కంటుగా ఈంది, 

CR 

ఇందులోని *కంటు”ఇచే, 

వరకూ 

తుదిదాకా, 

ఎవ్పటికీ నే నిందుకు అంగ్క 

రించను - పాల్పడను అను 

వట్టుల ఉవయోగించే వలుకు 

బడీ, 

' “నా కంఠంలో (పాణం ఉన్నంత 
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వరకూ ఒకరిని చేహ అని యాచిం, కంఠస్నానము 

ప గొంతులో పాణ మున్న ంకవరకూ' తల తేడుపుకొనకుండా చేయు 

కంఠగత ప్రాణంగా న Wop కంఠస్నా నం 
కొన ఊపిరితో, ' చేయ మనీ, రెండుమూడు రోజులు తాళి 

శవా డీప్పుడు క ంఠగత| పాణంగా 

ఉఊన్నాడుం” 

కంఠగత (పాణ మగు 

(పాణాపాయస్థితిలో నుండు, 

కొనడఊవిరితో నుండు. 

CRD 

“ఇట్లు తం ధాతురత్వంబునం గంఠగత 

(పాణం బె నోరం దడి లేక... 

హంస. 1.192. 

కంఠపాఠంగా 
కంఠో క్రిగా, నోటికి బాగా 

వాడికి ఆ కావ్య మంతా కంఠ 

పాఠంగా వచ్చు.) వా, 

రూ. కంఠాపాఠం; కంఠథోపాఠం. 

కంఠము తడుపుకొను 

దాహాము తీర్పుకోొను, 
“తత్యూ_ప తటస్థిత (దోణికా(గంబున 

నున్న, యల్బ్పజలంబులం దనకంఠంబు 

దడిపీకొని. ..”” పహాంసం, 1.192, 

రూ. గొంతు తడుపుకొను, 

కంఠశళోష 

చెప్పడం వ్యర్థము, 

“వాడికి సీ వెంత చెప్పినా వటి కంఠ 

ఫోషే శాని ఏమా లాభం లేదు?) వా, 

కంఠసం 
థి 

వచ్చును, 

జ్వరం రాకుంటే శిరస్సా్నానం చేయ 

మనీ చెప్పాడు. వా. 

శిరస్సా్మ్నానం,. 

 కంఠేకాలుడు 

గొంతువై నలుపు న్న వాడు 

గనుక, 

కంఠోపాఠం 
చూ, కంఠ పాఠం, 

కండకన్నులవాడు 

కండకావరము కలవాడు, 

“కంగశకన్ను లనాని నాంకటను బండ, 

తిట్లు చేతాళికల సా చెం దిట్లువాని. 99 

తము. 6.20, 

'కండకావరము 

కండ (క్రొవ్వు; వాగరు, 

“కానిమ్ము వీ కండ కావర మృడంతు.:' 

ది. సారం. 1.81. 

“వాని కెంత కండకావరమూ*? నీళ్గకో 

ఫాోయే పిల్ల లె చిల్లర రాళ్లు చేస్తున్నా 

డట వొ, 

_ కండ (కొవ్వు 

కండకావరము; పొగరు, 

“కం డ [కొ వ్వు నం గన్ను. గానక 

కంఠళో క్రిగా వచ్చును, నోటికి ' 
గా కేమి ల) 

“నాడికి ఆ కావ్య మంతా కంఠ స్థం 
| 

రె, , 

పెక్కు_, దుండగంబులు (పేలి (త్రుళ్తుం 

ద్వి, జగ, పు. 170. 

కండ గట్టుకొను 

బలియు. 
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“కండ గట్టుకొంటివా చేంకటరమ కండ మెం డగు 

ణుండడ దీనబండు నేనీ తిది నన్ను 
ర వెంక్కు, 

చాప్రురా లోకానకుటలిి ( | 
స “విడపాపలం గని పెంచు జడు లేక తాళ్ళ, సం, 12.62. 

కండచకె._ర 

కలకండ, వటిక బెల్లం, 

“కలికి నీ నెమ్మావి కండచశక్కె_ర.? 

| 
| 
| 

| 

| 

| 
G ౫ 

తిండిచేం గండ మెం జెనదండికరనం) 

పహాూంస, 1. 214. 

' కండలు కరగునట్లు 
కృష. శకం. లి.4రి. 

ణ 
కండతుండములుగా 

ముక్క-లు ముక్క_లుగా, జం, 

కళల్లో ర్చ శ్రీకి వచ్చినవాని గంటి పోవలో నీక 

' “కండలు కరిగేటు పని చేయడం తప్పితే నఅకుండు కండతుండములు గాలి 

బెమి, 5.౪91... 

కండపటు 
E 

లా వగు, 

బది వాడుకలోనూ “కా స్త 

ఆవిల కండవటింది (వెటింది” ' 
లా ee (=n) | 

అనేహావంలో వినబడుతుంది. . 
(క్ష వ్వి భంబున మెలంగు నయ్యింతి 
యొంటి, తిండికతమున నినువుడి కండ 

శుక. 8.849. | 
అ 

“ఏమూయ్ ! ఈ మధ్య “శాస కండ! 

పటా వే.) 
న 

కండ పెట్టు 

బలీియు, మదించు, 

బా, 

వాకు. 

ఒక సుఖమౌ ఒక యిదాళ్లి” 

ఎక్కువగా కస్టంచి. ం 

“వాడు కండలు కరిశేటట్లు పని 

చేసాడు. తయిచా కడుపుకు వాలడం 

“లేదు.” వొ, 

Ch 

కండలు కోసి యిన నిచ్చు 

ఎంత త్యాగమున శైనా సిద్ధ 

వడు, 

తన నర్వ స్వాన్నీ ఛారవోయు 

అనువట్ల ఉనయోగించే 

పలుకుబడి, 

“సఖుడు సంబంధి శిష్యుండు సవ్యసాచి 

నాకు నతనికి నె యేను నరవశేణ 

కూర్చిమె. నితుం గండలు గోన యెన 

నరయ నాతండు నాయెడ నదివాండంఎ) 

“అమాయక లెన పలెటూరి 
వాడి క్రీ మధ్య కాస కండ పెట్టింది.” 

“కీవూో! వాడి కేవో కా స కండపెటి 
' కండలు పెంచుకొను నట్టుంచే, ఏదో తెగవాగుతున్నా డట 

బె, 

కండపొదుగు 

పాలు లేనిపాదుగు, 

“ఎంత ఫొదు గుంజే నేం? అది వట్టి 

కండపాదుగు.) వా, 

న్ 

భార. భీష్మ. 8.208. 
వాళ్ళు 

నమ్మి లే కండలు కో-సెనా ఇవ్వడానికి 

సిద్దపడ తారు. వా, 

సోమరి తనముతో నిరాష్యా 

పారిగా ఉండు, 

“అట్లా తిని కండలు పెంచుకోక పోతే 

కాస యింట్లో పనైనా చూచుకం “టే 

తప్పట రాఖి కాసే. 
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కండ లురలు 

శరీరమునుండి కండ లూడి 

వడు, 

“కండ లురులలగ 

నొకడు” 

కండెవట్టు 

ఇలుకువట్టు; వంచ విలు కాని 

దగు, 

_ ఈళళర్చాసశినాళంయబు కంటె వట్రిన.” 

సాంబో, 8,128, 

గడుదుల6 

శుక, 1.268. 

కండవడము 

కాండవ తెర, టు ము, 

కనవడకుండా కటునది, 

“ణెదరుచు నంతరంగమాన సతికి గండ 

వడంబు సుట్టి పల్కెదు.. 

క్షమా, 4.5రి' 

నని చిన 

నడపాడం జాశ్చెన్సో యన జనుదెం చెం 

గండవడ మలన వెల్యడి చాలికాలితో 9 

ఘనపటలంబు వెల్వడువికాసిత తారక 

సంభృ తేందులే, ఖినయముం ణీ సేయు 

చు నగ పియనందన చెన్ను నింత 

గాన్ ఏ) క్షమా. 9.20. 

కండోలవీణ 

చండాలవల్ల కి, 

రిక రక మైనవీణ, 

కండ కావరం 
aa) 

పాగరు, 

శకవాడ్రికి కండ్ల శావరం ఎక్కు వయింది. 

కనిపించినపిల నంతా కన్ను గీటు 

తున్నా దటి . వా, 

కండ కు కటినటు 
గా టె అ 
1. (వస్ఫుటంగా, 

జెండె 

. వాడి చేషం 

కల్పవల్లి మదచాగగ లిన్ 

. “తిరుపతిజాతరలో తెల్లవారుజాము న్నే 
గంగమ్మను తీసారు. మెలు దూరం 

నుంచి చూచినా కండ్లక కట్టినట్టు 

కనబడుతుంది.” వొ 

“వెయ్యి మందిలో ఉన్నా వాడూ, 

కందక కటినటు కని 
5౧ లల 

పీసాడు,? వా, 

౨, మటుచివోకుండా, 

“ఆనాటి సంబరం ఇంకా కందక కట్టి 

నట్టుగా డఊంది.)? 

కండకు పొర లడు వచ్చు 
oa) Ga 

1. కొ మెక్కు.. 

కకవాడికి కండ్లకు పార లడ్డం వచ్చాయి? 

Ch 

CRD 

౨, ఒక రోగము వచ్చు. 

“ముసలితనం వచ్చేసరికి వాని కండ్లక 

పార లడ్డం వచ్చాయి. వా, 

(వ వంచజాన౦ కొొదిగా 
ప్రా ద 

తెలియు; జానోదయ మగు, 

వాదు మున్న పుట్టి నిన్న కండు 

తెరిచాడు. న న్న దో తపు పట 

బో తాడు, వ 

“వా డిష్తుడిప్పు డే కండు తెరుసు 
న్నాడులి కాసు 

కండ్లు తెరవని 

వయసు చాలని, అనుభవము 

చేని, 

వాడు కండ్లు "తెరవనివాడు, వాల్ల 

కట్టుకొని మన మెం చెయ్యగలం ఖి వ 

కండ్లు తేలవేయు 

ఏమో చేయ లే నన్నట్లు నూ 

చించు; తెలివి తప్పివోవు, 



కండ్ల కంద వీలీ6 కంద... కందా 

“ఏమిరా డచ్చేం చేశా వంటే కళ్లు _ కందను పానకంలో నాన 
లేల వేశాడు.” వౌ... వేయడ మెందుకు? 
“వాణి పటుకొని నాలుగు ఉతిశేసరికి కక 97 

వం 4 శ 

కండు తేల వేశాడు. వొ, రా 

మూర్చ వోవున వమ్వుడు కండ్లు ' కందనకాయ 

'తెలిపోవుటవై వచ్చినవలుకు గుండెకాయ, 
బుడి . “సందియ మింత లేదు పెలుచకా నును 

a |: మొగ్గల మిట్లకో లలకా, గందనశాయ 
డొ 

కండ్ల తి చూడ లేదు | “న్యా సుమకార్ము కుం డే మని చెప్పు 

(వత్యతంగా చూడ లేదు. వాయడం? రాజే, 8.146. 

“ఆందరూ అంటున్న మా శై చ్చ . 

నన్నాను. నే నయితే కండతో చూడ | ర౦దవాటు 
లేదు.’ _ వా. క ౦దివోవు, 

6ఆన్నెం పున్నెం డైవాని కెరుక. | “లలితముకాహారగులికాకలాపంబు, 
అందరూ అనడమే కానీ నే వెళలే, ఘాణానిలంబునం గంచవాఖె.” 
కండతో చూడ లేదు వా. నిష, 2.119. 

కండ్రతో చూడ లేము! రూ. కందపాబు, 

1. అదేదో అతిమనోహారము, | కందా కొట్టు 
“మెనూరు రాజభవనం దసరాలో |  తిరివపుతిండి ముక్కు. 
విద్యుద్దీపాలతో ధగధగ మెరినీ పోతుం వివరమునకు చూ. కందాల రాజా, 
టుంది. ఆ వెఛవం కండతో చూడ. 
లేము! _తందాలరాజు 

౨, అేదో అతిబాధాకరము, . సోనుర్కి తిండిపోతు, తిరివెపు 
“వాడు కడుపునొప్పితో పజేచాధ * తిండి మెక్కు_వాడు., 
కండతో చూడ లేము!) వా, | 

గా కంగనా అనగా రాజబంధునుల 

కండ్లలొ కారం పోసుకొను భోజనశాల అని (బాను, 

అసూయవడు, అక్కడ ఎవ శెనా వచ్చి 
మ ల | (en 

“ఎవరు కా స పచ్చగా కనబడ్నా వాడు రాజబంధువు రతో తిని 

కండ్లల్లో కారం పోసుకుంటాడు,”” వా, 

కండలో వతులు వేసుకొని 
ఛ్ అవమానాల) 

చూ. కంట వతి నిడుకొని, 

తిరిగుతూ ఉండవచ్చును. 

అలా ఆ పర తిని తిరుగు 

_ తిండిపోతునకు పే ౩ యీర్చ 
కందదుంపకు పానకము డిన వలుకుబడి, —- 

వ్యర్థము. నందక, 79 పు, 



కంది....కందు 

కందికట్టు 

కందిజేడలు (వవ) ఉడికించి 

వంచుకొన్న నీరు, 

“ఈ రోజు మౌ యింట్లో కందిక శవా 

చారు "పట్టాను. మా వాడు ఇలా 

చావుం దన్నాడు?” న్ు 

కంది కుందు 

వాడిపోవు ; కందివోవు, 

66ర్ర సిక జేఖరు. ఆజా రాజు రాజవద న 

కళ అఆెలింగి??” 
కంది కందిన నెమో్మూము 

శుక. 1.౦. 

కందిపోవు 

1. నాడిపోవు. 

“ఎండలో తిరిగేసరికి వాని "మెం xX 0 

భాగా కంది పోయింది.” 

2, చెబ్బ తగిలి నల వడు, 
Cr 

“లాగా రాయి కొటుకున్న ఉంంందెొ, 
లు అ 

తొడ కందిపోయింది, 

కందు కుందును లేని 

నిష్క-ళంక మెన, 

“కందు కుందును లేనికలువల వెలి -కా డు 

౫ లిగినం చెలి మేనికాయక దీలు.? 

రాజగో. 8.62, 

వనక. 

కాం. 

కందువ చేయు 

ఐవసించు. 

“నిక్కు. పుగతి బు శ్య మూ క ్ము నం 

గందువ సేయవ?”ి 

భా'స్కు_* 

కందువమాటలు 

వాటుమూటలు, వాటా కంటు, 
MRR 

కిష్న్ట 0 ఎం £71. 

6“జండువమాట లాడి వగ కారితేనం జుం 

_ _ ల ద దా లాలా 

om ఇనాం _— 

దానాల నద 

ద న. అద లంకా కానా 

నూపి సన్న లిం,పొందం నసుల్సి వప తికల 

నులు రంజిలంజేసి ...) వాంచ. ఏంటి... 

22 

కందు... కండె 

“కాయదాతూప్రు లమ్ముదురు కందువ 

మూటల. బుష్ఫలావికల్ ౨” విజ, ].14. 

La 
సో 
ఆలీ ౦దువ సెప్పు 

ఎదీ వసలమును తెలియజేయు, 
ఖ్ fF 

“కందువ "సెప్పి యొెక్క_డం (దిగ యల 

దాడికి ౧దాసుంువనాయేంి 

భార. విరా, S.127, 

కందు వాపు 
uw మ 
షత తగు. 

ఒకలా గుండు నివ్విభంబున నవ్వనిత 

"థింవ౦ంటు "కందు వాపీ సాందానందఠి 

బున నభిమత క్రీడల రమించెంి? 
కళా. 7,287. 

రందువాజటు 

మాసిపోవు, నల్ల బడు, వివర్ల ల ల 

ముగు, 

“గను. వాలిన ముంచు కంచుటడ్ల్డ మ 

వోత.) వార, 7, ణం. 

జలజల పాతి మేఘ మరవింద 

విదోధియు6 గందువాజెలపి 

నరస, 2.70. 

కంనుపు ఘూనె a 

“వాన షక్యు-వగా కలిగి, 

“కంగువు నా "నె డై క్ త్రీగొంటు 

లయినయ త సంతు." కమా 8,185. 

కందెగ పడు 

ఇం. మటు) డబ్బు చేతికి 

చ్చు. 
OE) స్నా కంచన పడితే గానీ వాడిచేత 

సని శ ంచుకోవడం కస్తం. 9 వాం 

DE లంజిన “వేయు, 

కందెన వేయు 

BARE అంచ మిచ్చు, 



కందె._కంవ లెలిరి కంప... కంప 

కందెన వేస్తే బండిచక్రం | “వా డెప్పుడో నాన్న పోగానే 
| యింటికి కంపగొట్టి డేశాంతరం గబగబా కతు అను. పోయాడు. వా, 

ఉ యె చె యెర్చడినవలుకుబడి. | కంనతొడు గీడ్చినట్లు 

“కాస్త కందెన వేస్తే ఆ గుమాస్తా | 
మనకు. కావలనీన కాగితా లన్నీ ఈ | జాడలు ఏర్పడునట్లు అనుట, 
తణంలాోే తెచ్చిస్తాడు, 09 వా, ! *కంపతొడు గ్డ్చి న దు - గానం జన్నల 

చూ. కందెనపడు. | చెరు వెటుంగుచు $3 మను, 4.రిక. 

కంచెజి | కంపన బడ్డ కాకి ఆగు 
l. కన్ను తెటిచునది, చాలా చిక్కు_లలో తగులు 

“నృష్టై కిందెఆజ,’? కారీ, 12]. కొని విలవిల లాడు తు న్నా 

2, కనువాటు, తేర, 

“మటు నాం డంధ కవృష్టి భో జయదు 
సామం తాాగణీ సేన గం చెలి గా) 

డనువ ట్ల ఉవయాగిం చే 

వలుకుబడి, 

| 

| 
| 

కాకి క్షంవమోద వడ్డవ్పూడు 

| 

హా, 2,84. ! కంవకో వీదిలంచుకొన్న కొద్దీ మరింత 
౦3 టి ' ముళల్లో చిక్కు కొంటుంది ముండ కం వ. కంవతో య ౧ 

కదా? 

వేయుకంచె. “వా డిప్పుడు క ంపనబడ్డకా క అవస “కంపకోట ఘటించుకరణిం జుట్టుక పడుతు న్నాడు.) వా 
యున్న, యీరంపు వెడసందు శల చూ, కంపలబడ్డ కాక్ ఆగు, వెరవు.)) న. 169 వు. రాజక. 1.69. కంప్రమ్మ పుట్టు 
కంప గట్టు వడరు పుట్టు, 

కంచె యు, వెక్కు_స మగ నెవ్వగ ల్య్వాడ మెం “చెట్టు చేమలు, కానంబడ నటికి కంప : గంపము వుమై. 09 పారి. 1.100, 
గట్రినపిదపన్ ౫౫ 

నవా విప్ర. 2.19. ' కంసలబడ్డ కాకి ఆగు 
కంపగొట్ట ! చిక్కులలో త లు కొన్న రిక కట్టు,  వాడగు, 

“సీ మ క్ష వా, కంవలలో వడిన-కాకి తవ్పీంచు 0౦వ ట్టుట పాడువను 
టను. కొనబోయిన కల మతింత సూచి స్తుంది. 

౧౧౧ చిక్కు_కొంటుంది. అందు కంపగొ ట్టు 
వచ్చినవలుకుబడి, ఇది నేటికీ సాడు వెట్టు, ' వాడుకలో ఆన్న ది, 

ప మ వాటాలు యాలా 
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“డక్ట్ న ని హు భ్ శీ యు దృఢం పు 

విర _క్రియు6 గల్లు నమ్మరు, ద్భుక్క_టకుం 

భజ్ంచుముతి "పుట్టుక కంపల౭బ డ్డ 

చె? పాండు. 2, 134. 

న చూ, కంపనబడ్డ కాకి అగు, 

కాకీ 

కంప వెట్టు 

పాడు వెట్టు, 

“ఫాంచీ యంతయు. దోడం బుట్టిన 

దానిల్లు కంప వెట్టి నమహాఘ్రనుండు 
వయ? బిల , 2.65. 

బొ 
చూ కంపగొట్టు, 

కంబళప్పరీషము 

పిఛము; కంబళిమోది మలి 

తొలగింవ రాని దనుట, 
వట్టుకుం శు వదలని అహిత | 

అర వస్తువు, 

మటు మొయలాండు కంబళ ఫురీ 

పంబుఏ గా, హరి, ద్వితీ, పం కి, 408... | 

కంబళికటి 
వ 

ఒకరకం వంట చెజకు, 

(బోను... 

కంబశళిపురుగు 

పీచుడు అన్న అర్థంలో దినిని ' 

తిట్టుగా ఉవయోగిస్తారు, 

నల్లగా కంబభివలె ఉండు 

పురుగు, 
చెట్ల ఆకులపై ఉంటుంది, 

కకవాడు వట్టి కంబళి పురుగులా 

రాన్నాడు,'? 

కంబీ తీయు 

పాణీపోవు, 

చితూరుజిలాలో చేజికీ విని 
enn) C౧ 

కించే పలుకుబడి. 

“అప్ప సంగతి యొలేసరికి వాడు కంబీ 

| తీశా డుం నామ 

చూ, కమ్మి తీయ, 

' కంసాలి ఉన్నచోట కథ చెప్ప 

రాదు 

యు క్రిశాలి ఉన్నచోట 

వటినూటలు చెప్పుట కూడదు 

అనువట్ల ఉవ యోగించేది, 

కంసాలి యు కి నాలి అసి 
నానీ 

(వతీతి, 

ఇది ఒక కథవె యేర్చడినది,. 

ఒకతను కథలు చెప్తున్నాడు: 

“ఒకోట ఒక అరటి ఆకూ, 

మంటి ఇ ళ్ళ 

మయ్యాయి. అరిటాకు అన్నది 

కడా “వాన వ స్వే నేను నీమోద 

పడి రశీస్తాను, గాలి వస్తే 

సవ నామో దవ డి రశీంచు 

అని.”” ఇలా అతను చె ప్తుండ 

గనే (శోతల్లో ఉన్న అతను. 

ఆందుకొని రెండూ కలసి 

న స్తేనో అన్నా డట, అమ 

డా కథకుడు “కంసాలి ఉన్న 

చోట కథ 'ెవ్ప రాదు అని 

వెళ్ళిపోయా ? డట! 

స్నేహిత 

కంసాలి. పావ్వులు 

దిక్కు. కొకరు మొగ మె నిడి 
nn 
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ఐక మత్య రా హి తాన్ని 

తెలిస వలుకుబడి, 

కేంనాలులతో తెగ తెక్కు._న, 

నలుగురు కలి స్ప్రే ఎవ రంతకు 

వాళ్లే గొప్ప అ "అనుకొని వశే 

వశే వావ్వులు వెట్టుకొని 

వంట చేసుట్టినేవాడు.. అందు 

వచ్చిన పలుకుబడి, 

కశడ ఊళ్లో ఒకరిని చూ సే Es ఒకరికి పడదు, 

ఏపని వచ్చినా ఊరంత కంసాలిపా వు 
లుగా తయా రవుతుంది.) 

కకసిక లగు 

“వికవిక లేలె నివ్వెజి లకుముకోలు కక 

విక లాయె దక్కక వీకవాణిం” 

= 
6) 

(oe 

CM 

అనుక, 2.115. ఫు, 

చూ, కకవిక లగు, 

కకబికలు 

చిక్కులు; “బాధలు. 

“వలచి యతండు కడు మోహము, 

తలమునుంకలు గాగ మరుని తామర 

విరిత్యూ ఫుల కకదికలకు లోంబడి, మల 

యుచుల దా వెంట జాలిమాలిం దిరు 

గన్) హంస. 5.127. 
భూ, కకవికలు, 

కకదిక లగు 

తల కిందు లగు; “౫ ందరగోళ 

మగు, 

“ఒకయూారికి నొకకరణము, నొకతీర్చరి 
యైన( గాక యొుగిం దజు చెనన్, గక 

వికలు గాక యుండునె, 

బును..₹ి 

సకలం 

నుమతి, 

యా, కకపీక అగ, 

|| 

' కకాసికగా 

చెలాచెద ర గునటుగా, 
cn య 

, ోకలిగినపాతకంబులు కశాసికగా విడ 

“ఆత్మ సె 

నాడి) విప, 2.16, 

కకావిక యగు 

చెదరి పోవు; కలగు, 

సెనికచయంబు కశావిక లై 

కలంగ్.) కళా. ది, దర్, 

పక్క వేటలో క్ట. మగం డున్న 

వాగు తెలిసి... మిట్రిపడి కశావిక యై) 

. శుక. 1.228. 

రక్కరించు 

కస్సు మను, 

*“కనుంగొోని ఢాయవచ్చీ శునక్రంబు 

విధ ంబునం గక్క_రించి యి, టను, కి 

చెన్న. 2.80. 

విల వాడు దగజఅకు వస్తే ఆలా కక్క 
౧ 

రిస్తా వేం CER 

కక్కసపడు 

కోవవడు, చాధవడు. 
“ఇంతే చిన్న దానికే ఆంత కక్కు. సపద 

శా వేం ఖర్మం క”? 

ఎకర్తస పెట్టు 

కష్ట 

6 కక్క ముల గక్క_స సెట్. 01 

రామాభ్యు, 8,192. 

రకి_రి బిక్క రిగా 

CR 

బౌ, 

తారుమారుగాా; అ_స్తవ్య 

_స్పంగా, న ర్మ 

“ఆదం తా కక్కె_రి చిక్కి రి-గా ఈంది.'! 

శో, 

5 కుంజాయి 

గఅుకుణతాయి, 
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శకఆతంకలు దుంపలు కక్క_అాళ్లు,. 33 

సాననం. 2.6. 

ఈ కం్య-జీకికాడు 

కక్కు_ ర్తి వడువాడు తొందర 

మడు వాడు; ఎంత కెనా 

లొంగువాడు, 

“శకయ్మ_ టీతికాండు కార్యము, చక్కటి 
=e ండులి) 1.820. 

చూ, కక్కు ర్రిగాడు, 

ఈ కం్యాజితిపడు 

-దేనిమాది ఆశతోనే 

వచనా లొంగివోవు, 

నా, పంచ, 

ఎంత 

క్ర క్క్కు-వాయిద గు 
fy 

కోరెంతదగ్గు. 

రూ. కక్కా_యిదగ్లు, 

కక్కు. వేయు 

తిరగలి డై ప్రనువముక్క_ణతో 

xX టుకుగా ఉండునట్లు కొట్టు, 

“వండి పడ్డ మే లేదు, తిరగలికి కక 

చేయించారీ. 53 

కకళ్కూ తీతిపడు 

కక్కు. 

ChE 

ర్తివడు, 

కచ్చ బిగించు 
“కూ డేదో 'నాలుగుకాసులు వసాయని ' 

అక్కకు ర్తిపడి ఆ ఛండాలపు పని 

= ఇాడుం) వాం 

రూ, కక్కు. ర్రిపడు, కచ్చల్లో కందులు వేయించు 

కక్కు. ర్తిగాడు 

న్వలాభ మునకై_ ఎంత వీచాని ' 

శి నా ఉడిగటువాడు. 
య 6 

ఈ క జ ర్రైకంన్ని పీనుగుమోి౭ందం గం చంబు వెట్టి 

కనచదడకువంగాంల జూచు క కూ రి -గా6 

డతడు? గౌర, వారి, ద్వి, 451.452, ' 
కచ్చ వద లగు 

క క్కు. ర్రిపబుచు 

కక్కుర్తి పడునట్లు చేయు, 

“కకక రి పటుపరే గాఢత పోరూఢుం 

రడ సమందకర్ణజు నంతవానిఎి 

చంద, 2.74, 

క క్క్కలక 10 
( = 

ఇనుపగొగ్గు లున్నక ళ్భము, 

“6 గలం కక్కు. అక ్ ళేం చే సే గానీ 
(=) sy) న! 

చఊచహోాట వినదు,” 

గోచి చెట్టు, 

కపిలిజేల ౫డితంబుగ. గచ్చ బిగించి 

(క్రీడా. ఫు, 92, 

అలెకామి యగు, 

గోచిలోనే కందులు వేయించ 

గల వేడిమి- కామం-కల 

. .అనుటు, 

కదం తా క-చ్చుల్లో కందులు వేయించే 
cn 

రకం? నౌ, 

కామో[దెకము కలుగు, 

కచ్చ బిగించుట న్నిగహోన్నీ, 
అది వదు లగుట తన్నా శాన్నీ 

సూచి స్తుంది, 

““కులుకు-దు నొకసారి ప సలుకరిం చిన 

బిచ్చ్యవాని కెనను గచ్చ వదలిపోవు. 

| 
| 

బు? /| 

‘ 
ఓ 

పాణి. 2,71. 

కచ్చుకొను 
కరకు వటు, 

రు 
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“వేల్పు తేజిం,౫ చ్చు కొని హనీంచు '  కజాయము 
వీట గల్లువాయంబుల్'. ) చరు. 1,320, 

కచ్చు పెటు 
ఓం 

వట్టుదల వహించు, 

“కచ్చు వెట్టి పెటి వీనుల కుం ౫ త లెన్ని విన్నాను 

ఆచ్చుతు “కీ ర్రన పనే యందు సరి 
శాదు.)) తాళ్ళ, సం, 10.250... 

కచ్చు పెట్టు కలుగు 

బాధ, గాయము, (వమా 

దము కలుగు, 

కచోోచ్చితి సిక నరు సుద్లు లింక 

శతక, కచ్చుపె మైవ్యరివల్లా గలి: 
కేమి.’ తాళ్ల, సం, 6.176. 

కచ్చువిచ్చు 

పురి వీడిపోవు. 
శకశాలఖ పాశము కచ్చు నిచ్చె 

రుశ్మాం. 2.48. 

కచ్చు వెటు 
రు 

వగవట్ట 

“క చ్చవట్షినాడు” అనేలాంటి 
A) 

రూవంలో ఈ కచ్చు చేడు 

కానవస్తుంది, 

కళట్యు (ఫ్ర డీ కచ్చు చెట్ల యుత. 

మాటలకు.) శల్యప, 2.125. 

కచ్చెపోతు 

జగడగాండి; ఎళువ, గ డగోం వ ఈ ర్బ్యాళువు 

కచ్చశుది 
ధి 

(బహ్నచర్యం; వ్వ ఖచార 

రాహిత్యం, 

ఈనాడు కా స స్త కచ్చుళుద్ధి కలజాడు,”! 

బొ, 

డాడిన 

నువ్వులూ, 'బెలం కలివీన 
య 

పిండి కానీ, కొబ్బరితువమూ 
బెల్లం కలిపినపిండి కానీ 

లోవల వెట్టి వైన గోధుమ 

చేకు మడిచి అల్లి చేసే వండి 

వంట, 

“కహజాయంబు లిం చెన్న నున్నవి. 

పాండు, 7.279, 

చూ, క జాయము, 

కజ్జాకోరు 

“ కలపాశీలుడు, 

వాస్తు ఒట్టి కజ్జాకోరు, వాడిజోలి! 

పోవద్దు. 99 పౌ 

కజ్జాయము 

కజాయము, 

6ళబభి"వ కజూయ మయ్యా 3 పొయాస 

ములు,’ ని, 2.105. 

చూ, కజాయము, 

కజ్జికాయ 

దక క 

| శట చేస్తున్నాడు, 9 

“ వవ్వులపొడి లోన వెట్టి గోధు 

మేేకుతో అల్లి న క్ర ఫల 

హోరం, 

' “వదడలుం జక్కెర క జైకాయలును,)” 

రా,వమా,. 2,115. 

కటకట చేయు 

కసీ చేయు, 

ఇసావా చనావా అని నిర్బంధ 

చెటు, 
౬ 

“వాడి లెక్క సలు చేయ మని కట 

చనా, 



కటట 

కటకటంపడు 

బాధపడు, 

శివ, 1.87. 

చూ, కటకటపడు. 

కటకటంబడు 

బాధపడు, వీఛారవడు, 

“| కూరకర్చ్ము లగుకొడుకలం గంటిసే 

యని కటకటం బడి”) 

శా, మా, 2.25... 
కళజ్తటకట( బడి యాడు గజచి హు 

మ్మనుచుల దటము దాంటించి చింది 
ల్ నటుల 

గో, వారి. (పథ, పం క్రి, 1061-62. 
చూ, కటకటంపడు. 

కటకటపడు 

బాధవడు, కలత వడు, 

“జతలం గటకటపడి.) 

| 

రసిక. 4.9. 

“కటకట పడం దొడలా నపుడు 
కరము "సెమ ర్చెన్ ౨? వార. 7.76. 

కటకట మని 

ధ్యన్యనుక రణము. | 

“కటకట మని పండు కొటికి కసరు ' 
విసరు కేం) (శవ, 8.86. | 

కటకటాలు 

ఇ్రనువ ఈఊచలతో అడ్డుగా 

చేసిన ఆవరణము, 

“కటకటాల వెనుక కూర్చుని వీథిలో 

పొయ్యే వారిని వీలఅవడం వాడీ ఆల 

వాటు)? 

| 
| 

949 

| వడా.” 

| 

ఖః 

ఈవదమే జైళ్ళలో ఉన్న. 

కటకట 

నాకూ, నిర్బంధానికీ సూచక 

మైనది. 

వాడు కటకటాల వెనుక ఉన్నాడు, 

' ఇప్పుడు మన కేం చేయగలడు? వాడు 

విడుద లయింతరువాత మాట 

చూతాం !”ి వొ 

కటకాముఖము 

ఛాణమును లాగునప్పటి ఒక 

ఏధ మైనహ_స్తము[ద. 

6 కమ్మజు6 బలాశ క టకాముఖుమున( గీర 

చలిత శా ఖాస్స్ఫుటాకో క శరము 

గూర్చె క్, ము 5.141. 

కటపయాది సంఖ్య 

అతరవూలలోని క, ట, వ, 

యాది అశురములను నంఖ్య 

లకు మారుగా ఉవయోగించు 

పదతి, 

థు (బోను, 

కటపుటలు 

అదరిపొటులు; 

శ్రాటులు, 

“ఆతం డక్కటపుటలు మాన్పెలో 

కక, 2.104. 

వీజుగ 

జం, 

ధ్వన్యనుక రణము. 

“కటెపెట తొటతొట రాలెడు, పొట 
పొట చినుకుల. ధరి(తి పాడ నట్టు 

వజ, 2.146. 

కట పెటగా ఉండు 

చిక్కగా, ఇబ్బందిగా ఉండు, 

కటకటా లన్న వి శేపార్ధాన్ని | “వచ్చేడబ్బు చాలక వాడిపరిస్థితి చాల 
పురన్క-రించుకొసని బందిఖా కటెపెటగా ఉంది CM 



844 కటిట 
లు 

కటా... కక 

కటాకటిగా 

దాదాపు; చాలీ చాలక, 

కొంచె వుంచుమించుగా 

అనుట, 

“ఆరే సేరుబియ్య ౦ చేసే వాడికీ కటా 

కటిగా సరిపోతుంది. గ వా, 

చూ, ముటీముటాలుగా, 

కటాక్షించు 

దయ మూయ, 

“కృతకవి పు నగజ కటాఠత్సీంచి.” ' 

కుమా, 7,44. 

(“సీదో సేద వాలి. మిరు కటాశీం 

వాలి) 

కటాక్షించుకొను 

అన్నుగహించు, అదరముతో 

చూచు, 

“కీవలభ కః కో లేవ వణిక్క_్లలం (వల 

నట గటోతీంచుకొనుచు. 09 

దశా. 7.188. 

భా 

కటాబిటిగా 

నిక్క-చ్చిగా, 

“ఆతడు చాలా కటూావిటి-గా మాట్లాడ 

తాడు. నానడు.) వొ, 

కటారువాడు 

ఖడ ధారి, 

“నియా సా వనము నిర్హమించి పగ్గం జంప 

వచ్చు "క టారుశొని చం, దాన మహే 

ళ్వరుం గదినీ) కా, మొ, 2.141. 

కటిక ఉపవాసము 

మంచిస్సిళ్లు కూడా పుచ్చుకో 

కుండా ఉండే ఉవవానము, 

క చె్రంఠభ ఏకాదళినాడు కటిక డ్తాప 

వాసం చేయడం అతని కలవాటుఎఏి చా, 

ద. దద మట. లలా త నాాతాలలతాతామాన. దద ఆదాయం. టాం 

“శుకవారంవూట కటిక ఉపవాసం 

చేయకూడడే ము శ్రెదుపిల్లలు 1) 

కటికగుండె 

దయావిహీ నహృదయము, 

CMD 

| “వానిది ఒట్టి కటికగుండె, కన్నరతి 
(బతిమాలినా యింటికి ఠా నన్నాడు? 

బా, 

కటికచీకటి 
చిమ్మచీకటి. 

“కని కనుల్ కటిక-దీం కటులు (గమ్మ.? 

రాధి. 2.20. 

“ఈ కటికా-చీకటో ఎక్కడికి పోతా 
వు రా, పురుగూ పుటా ఉంటుంది 

టె, 

కటికతనము 

కాఠిన్యము, 

“కతికతనంబు మౌన్ని 
విద ౦ంబము గూర్చి. 

కటికనవ్వు 

విషపునవ్యు, 

వట్టిసీళ్లు మాాతమే ననుట, 

చటుకాకు 

"నిష, తి,న్డీం 

| “వాడు. కటికినీళు తాగి పడున్నాడు 
పొద్దున్ను చీ.” వొ 

“ఆ రెడిగారింటికి మబగక పోతే ఒటి 
Ge చు ఉత 

కటికినిళు పోళాయ లి 

కటకడ [వటి] 
[లు 

ఆఖరు (వాడు-అది.) 

““వాల్షీలు ఆ వీధిలో కట్టకడన ఆంది? 

Ch” 

కక వాడ్రు వాళ్ల అన్న దమ్ముల్లో కట్టకడ 

పటిచవాడు, 33 

CNM" 

రా, 



కటకట వెశ్మీస్ కటకట 
ఉం తి 

ఉం 

౯ - క్ 
కట్టడ ఇయు కటని కొట 

| రు 

1. ఏరు పేయి, పట్టని కోటు; నంరశుకము. 

ఉప్పరీరతుణనిలికికా గటడ చేసిం దుర్గం కాకున్నా ౭ దుర్గ పాయం 
Fy గ) 

జైని, 8.రర. అనుట. 

౦6 ను, 

“తంతే నయూ; “దిపొర ము నియముల 

9 ఆజ్ఞా పీ 

జాచి, తెన్ముని సువేసు దవ్యుల దీవి. 
| 

శయ నునుచుం ౫ టక నేయంగా 

నతండు వచ్చీ.) 2210. 

కటి 

ఏర్పాటు; ఆచారం, 

మా ఈఊల్లో వ్రోర్జూ మేకను. 

"జీవుని పూజ దె వేన్యజం కట్టడి” 

అనణం వాడుక్, పట్లా అలా. 

మె ల యేర్పాటు (వకారం 

ఇచ్చే సొమ్ముకు క కుడా తదు. 

సరి సే 

మెెట్లలు చేసి పెట్టినపుడు 

అ యు దు రూ పా యి లో 

ఎంతో సారు, దా 

ఉంటారు, రాయలనీనులో 

ఇది (వచురం, 

ఉ6గ్రో జ్ర ఒకరు జేవునివూజ కివ్వా లని 

జ వ్రూఖో క కడి చేసుకున్నారు.) వా, 

జతాళివాట్టు చేశ ఒక వరహా, బియ్యం, 

జేడలు కట్లడి.? 

రయింది, 

నొ, 

కట్టడి కట్ట 

"చలి యలి సతు, 
వ్ 

cy డలిగ ములో కడుం దొనకి క ట్ల డో 

కట్టలు దాంటిపొలి 6 గాలీ 

అచ్చ. యుద. 162. 
య 

డాలీ టో: 
రొ / 

బానిని న కట్టే ' 

| 

| కట్టని కలుకోట.__కరినంది అంకె.” 

పల, పు. 7. 

బెటు 
అ 

1. బలవంతముగా అంటగట్టు; 

వివాపాము చేయు. 

“9 స్ట్ పిల్లను విడి! కట్ట బెట్టి ఆన్యాయం 

చేశారు, 0 

ల కటి 
రు 

నాం 

ఏ, చీరలు మొదలై నవి 

“అమ్మాయిని వీలంచుకొని వస్తే ఏదో 

| 

| 
| 

లిక నీర్ కట్ట జెట్టి పంపించాలి కదా!” 

CI 

' కటలుక 
రు > 

త్మీవకోవం, 

“సఫాలయలుక గటలుక పేని.’ 

కుమా. 8.146. 

కట్టలు | కట్టుకొని 

వంపులు గుంపులు శేరి, 

“ఆ అమ్మాయి కొత పట్నవాసం 

స్తుల్లో వచ్చేసరికి, పలె పబే కటలు 
య య (A) 

కట్టుకొని చూశారు? పొ 

చనా కట్టలు గొను, 

కట్టలు గొను 

“ జళరిమో దొకరు అనుకొసి 

చేరు, 

వాడుకలో : ోకటలు కటి 
ట్ లు 

చూస్తున్నారు ఉత్సవాన్ని 
జనం? అంటారు, 



రూపంలో కః లుగులతోనూ 

రాయలనీములో ఉన్నది, 
“కట్లాయము సేయుచుండుదులి 

వమా, 8,176, 

నా, కడాయము, 
రత 

ద్ర ట్లాయిత పడు 

నిద వడు. 
యు 1 

“పట్టుకొని చంప నొంపం, గట్టాయిత ' 
పదక. 01 

వేం, పంచ, 8,158. 

కటకటా 846 కటా__కటి A) A 
రి త్రి 

పండితా. ద్వితీ. మహీ, పుట, 84, | కట్టాయిత మగు 
చా, కట్టలు కట్టుకొని, సిద మగు, 

గ 

థి 
కట్టల్క- | కట్టాయుతం బె సురాజరుఆ వి [కోధము, కోవము,  క్టేచిం హర. 6.59. పండితా. ద్వితీ, మహి. పుట, 19, రూ. కట్టాయితం బగు, 

తూ, కట్టలుక, కట్టాయితము 

కట్టవియు | యుద్ధమునకు సన్నద్ధ మైన విరిసిపోవు, |పిదిలిపోవు, అవిసి శై స్వము. 
పోవు, 

“అత్మ 'సంభవుని కటాయిత ము.) “న్సీరాకర మెల్ల గట్టవిసిన ట్రురులం స ఖానా 6.445, 
పజ తెంచుచున్నదో, 99 కటావి 

కుమా, 12.61. ట్య 

డి ఆవిరి, 
కట్ట వెడలు “ఎనంగు కట్లావిికియ నావి రెగయ.)! అధిక మగు, పొంగి పొరలు, ' ల ఆము. 2,69, 
“కట వెడలు కన్నీ టే »» 4.184. 
వర. రా, నుం, పహ పం క్ష్ క్కి 6... 

కటి కుడుచు 
కట్టాలి ముత్యాలు 

చేసినది అనుభవించు. 
“మేలుజాతి ముత్యాలు, “కట్రిడి నీ కిట్లు కాకుండ నగుణ్కె కటి “కట్టాణిము త్యాల కంఠమొాల.)  కడ్యక పోచ కర్మబంథంబు. 33 లు 

భీమ. 1.116. సారం. 8.172. 
కట్టాయము కట్ట కుడుపు 

తవ్చక [కట్టాయం = తప్పక. తప్పక అనుభవించునట్లు 
తమిళం] కడ్డాయం అనే. చేయు, 

“అట్రశాం బజిచినపాటు కట్టి కుడుపం 

| జనునో చనదో విధాతవన్ .”) 
కక, 1.168, 

“వల దన్న మాన కరిగక్కా జలమునం 
' దనషాలి విధి వెసకా గెనిపోవకా, దొలి 
జన్మం బున జేసిన కొలయును 

బుణ్యంబు కట్టి కుడుపక యుెన్న్నే 233 

సారం, 2తి2, 
“వన్న దిన్న యట్టి చెకిలితనము కటీ 

 కుడిపె నేడు కంహాత"చ్మే తుని, 93 

శని. 5,86. 



ప్రశ? కోటు... కటు 
Ss) ఉట 

కటీ__కటి 
లు ఉట 

కట్టన ముడుపు 

అందుబాటులో ను న్న 

అమూల్యవ స్తువు, 

కొొంగువపిడివంటిది, 

“కట్రినముడుపు వెంకటనిలయుండు.) 
తాళ్ల, సం. 11.5. 

కటి "పెటు 
ట 

1. చాలించు, 

“క మాటలు కట్టిపెట్టి చనుమౌా,”’ 

రనీక. త.45. 

శమోూ వారి సడతలు గట్రిపెటి 0 

న్యాయంబు లాడ చారి? 

శ్రశాం. 8.81. 

“౫ర్వ'సంర ంభ ౦బు గట్టిపెట్టు.ి 

ఫీను. 1.62. 

“ఆ గంధర్వము పె వాంఛలు గటి 

పెటి, a జ మి, 4.9. 

(ప కాని తలంపులు నట్టిపెట్టి. 09 

జే; మి. 1.6], 

ివ. 2. 102. 

“వి డంబా లింక కట్టిపెట్టు _ ఎవరికి 

తెలియవు?’ 

2, కట్టించి యిచ్చు. 

లుమలం బొండ నిల్లాం డెం గట్టి 

ఇ్వట్రి.)? “ధీమ, 6. రక్ 

లు 

కటి వేయు 
6 

చె, 

ఆగు ; (తాళ్ళు మొదలగు. 

వానితో బంధించు, 

“వానికి నిన్నటినుంచీ మూత్రం కట్టి 

“వేసింది. 

“రాత్రంతా ఉండిన వాంతులూ, 

శేదుబూ ఒక్ళ మాతో కటి 

చేశాయి, వా, 

మె. 

' “యజమాని కాళ్లూ చేతులూ కట్టివేసి 

దొంగలు పారిపోయారు. 33 లాం 

కటుకంబము 

ఆలాన స్తంభము, 

వనుగులను కటున ఊటి 
3 డు టు 

స్తంభము, 

“కట్లుక ంబము డుంఠి గంధద్విపము 

నకుల” శారీ, 5.135. 

కటు కటు 
రలు ర 

1. ఒక మాట వై ఏలబడు, 

సమ్మె చేయు, 

“ఆ మిల్లులో శార్శికు లంతా కట్టు కట్టి 

నారు) వ్ 

2, మంత ములతో దిగ్బంధ 

నాదులు చేయు, 

“ఆ మంత్రగాడు కట్టు కస్ప్రేస సరికి పాడు 

తున్నవా డల్లా ఆలా రి ఆగిపోయాడు. 9 

వా, 

కట్టుకథ 

కల్పితకథ; పుకారు, 

మాటా. 55, 

కట్టు కాపించు 
దో అ యు 

నీ వ “ _*ు వరిపాలించు, 

“కట్టం గోపీంప దక్షత లేమి నూరూర, 
బంచెల6 బడిపోయెం బకుగణంబు.ి? 

మను, 8.129, 

వాడుకలో రూవం మారుతుంది, 

“కెకేవాడూ కాపేవాడూ లేక పకు 

వులు దిక్కు కొకటి పోతున్నవి*' వా, 

కట్టుక్0గు 

వీర తొలిచుట్టు చుట్టి ముడీ 

చేసుకొను కొంగు, 



కటు.__కటు లి4రి కోటు. కోటు 
కు ట్ ల రు 

“రిక యినుమంత వఏజెం గట్టుం గొం కాండ గ స్రైడుకట్రుగుంద్దరవము. 39 

గున్ ౨) విజ, 2.178, = సరమయో, 5,40. 

బళా, 8.89, చందా, 4.214. 

“ఈ వీర కటుకొంగుకం కే పెకొంగే 9. శూనికరాయి. 

పాగా ఆంది. వాం (6త కట్టుగుం డేమో సరిగా ఉన్నట్లు 

కటుకొను లేదు. ఊాలూకా క చ్చేరీమ్మద ఉన్న 

ల వివాహా మాడు దెతే కాసి నేను ఒప్పుకోను, 9 వొ, 

ఇది దశీ, ణాం(ధ ౦లో ఈ కట్టుగుడ్డలతో 

అర్థ ౦లో విశేషంగా వాడు వస్రుమా త్ర నమూ 

“మన పక్కింటి అమ్మాయిని వాడు ' కట్టుగుజ్జము 
కటుకొన్నాడు,”” వొ, 

లు 
౨, ధరించు, 

“ఆవిడ చీర కట్టుకొని వచ్చేసరికి బండి 

“వేళ కాస్తా దాటిపోయింది, 99 వా, 

కట్టుకొమ్మ 
CR) 

అడుకట, ఆనకట్ట, 
cs 6 లి 

కట్టుక్ ర్య 

కట్టుకొనే చీర, 

“దానికీ కట్టుకోకలే లేవు. ఇంక 
దాపుడు కోక్ లం ఎక్కడనుంచి. 

వస్తాయి. 3) వౌ, ' 

చూ, కట్టుచీర; దాపుడుకోక, 

కట్టుగడ 

దాపుడుధ నము, 

(బోను. | 

కట్టుగడ సేయు 

దాచు, 

(బోను, 

కటుగుండు 
అ 

1. రాళ ను వగులగొటుగుండు. 
aa) A) 

క్ర ట్టుగొయ్య 

వ శువులు ముదలయినవానిని 

కటిచేయుటే పాతిన 
ఠా రా 

| “కట్టుకొయ్య కు6 జేరి శామ ధేనువు 
దప్ప. కామా, 4.111. 

 కటుగొటు 
లు ఆ) 

కట్టుగొయ్య, 
౬ 

హా క టుగొయ్య, 
అం 

కట్టుగొట్టె 

'"చంపుటకై. కట్టి వే॥ సిన గొల, 
(వోను, 

కటులీర 
లు 

రోజువారీ కట్టుకునే మూ 

మమూలు చీర, 

చూ, కటుకోళ, 

చలి 

కటు చెడు 
రు 

కట్టు తవ్వు విచ్చలవిడిగా 

(వ వర్తించు, 



కటు... కటు 
కు తు 

849 కటు_కటు 
ర (ae) 

*ళట్రదెంత్ర కటు చడినన్ రాకుందుశేఖి? 

పాణి. 4.24. 

చూ. కట్టు తప్పు... 

కట్టు చెయు 
నియతి యేర్చరచు. 

దని కట్టు చేసి వార ౨) వా, 

కట్టు తప్పు 

జం స్వేచ్చగా తిరుగు, 

 కట్టుపకాసి 
రు 

వీరుడు; ధీరుడు; శూరుడు; 

[కూరుడు, 

“కటుపశాసీ దీర ర దృఢథకా యుండు త్ర 

' 93 

‘ce (గామంలో ఎవరూ కలు గియకూడ © కృష తిహారపాల వండు. 
హారి, వూ.రి.47. 

నిర్వ. 4.54. 

“| దుపదుండు వచ్చి యా, కట్టుపకాసు 

లిద్దజక గ్రక్కున నడ్డము సొచ్చి. & 

కద టై జేర కట్టుతప్పిన, చేడియ నింక. 

నిన బెండి సేయందగ దే ౭? ౨) 

యయాతి. 8,100. 

“కట్లు తేప్పిన పీల నింట్లో “పట్టుకొని 

ఎన్నాళ్ళు కళ్ళు మూసుకొని ఉం 

టారు లై) 

కట్టుదిట్టము చేయు 

తగినఏర్పాట్లు జేయు. 

Ch? 

“వాడు ఆ పాలం వ్యవహారం ఆంతౌో . 

కటుడిటం చేని వెళాడు.ి వా, 
6) ౬ య 

“ఆ ఫీలలు కటుదిటాలు లేకండా “పెరి! 
య డు 5 

గారు? 

గ్ర ట్టుదొన 

కొండలో పారు నీరు ఒకచోట 

నిలీచిన హూకు కట్టుకొన అం 

కారు, 

చౌ, 

భార, భీష్మ. 1.260. 

“రావుతుల్ గట్లుప పకాసు లె నరుని 

గప్పీరి, 99 భార, , శల్య, l.7. 

“కట్టుప కాసు ల్ గగ నాంగణంబున్క, 

మం ఊహు లింతక మాబుకిొం(దు. 33 

చనెష, 8.18. 

భీమ. 4,477, 

కటుపడు 
రలు 

1, బంది యగు, 

“వల్లభు డిటు కట్టుపడువా ర్ల ఇావిం 

బడ ల) దశా. 5.128. 

౨. ఏమో చేయలేని స్థితిలో 

నుండు. 

“న నదే ఆ "పెద్దమనిషి. మాటకు 

కటుపడి ఉఊండిపోవలసీ వచింది, 
వ్ 

చె, 

ల, తక్కు. వగు, 

“...ఘూరుండు భూమిదాతకం |బభా 

_వమునం గట్టువడుకా భీమ. 5.65, 

కన్నడంలో కోనేరునే కట్టు 

ఎద అంటారు, 

“తన చరితకాంబునకును ముజ్జగమ్ముల, ” 
జ 

జనుల వీనులు కట్టుదొనలు గాం గి) 

చందా, స్ 14, 

కట్రుప అచు 

ఆటంక వణుచు, అడ్డగించు, 

భా భానుశశిమార్లములు కట్టు వజ-చి.)) 

శకం, 2,118, 

యూ, కట్టువజచు. 



కటు---కటు విప్ (0 కటు.__కటు 
లు లు లట లు 

కటుపాటు కట్టుబోతు 
ల | 

ఏర్పాటు. మ సేంచావారి, 

చూ, కట్టుబాటు, “కట్లు బోతుల( బొడలన్నుం గాలి 

కటుబంటు లించు,” . 8.4. 
టగా గ్ర మల్ల. 

మృగాదులను కట్టుట నై 2, మం|తేగాడు, 

పన్నిన ప న్నా గములు, 

వలలు, ఉరులు వంటివి. 

“లాోోలాథ్సీ దృ (గుచులో కట్టుబంట్లొ, 

బాలవీక్షఇణములో పన్ని నవలలా.” 

పండితా. (పథ. పురా, పుట. రీికికి. 

క్ర టుబండి 

నరుకు నింపినబండి, 

దీనినే బరువుబండి అని కూడా 

అంటారు, 

కట్టుబడి 

"చేను పట్టాదారుకు, కౌలుకు. 

చేసుకున్న వారు ఏటా యింత 

అని యిచ్చే ధాన్యాదులు, 

“ఇరుగుకై జీతంపు కెక్కటీలక గుజ్జు, 
పజపు మొమిడిం గట్టుబడిన య జేసి.) 

చందా, 4.84, 

“మా చేను ఈ సారి కట్టుబడికి 

ఇచ్చాము, కోరుకు ఇ చ్చి నప్పు డల్లా 

వాడు సరిగా లెక్క_ చూపడం లేదు.’ 
CM 

చూ, కటుపడ్యు కటువడు. 
ని (on) 

క్ర ట్టుబడు 

లోబడు - నియమబదు డగు. 

“ధర్మానికి కట్టుబడినాడు.? వా. 
“వాడు మాటకు కట్టుబడి ఉంటాడు 

CM 

చూ. కటుపడుు, కటువడు. 
ర వ్ 

మంత వేత్తలు వాకట్లు, కను 

కట్టు ముదలయినని చేస్తారు, 

కనుక అట్లా వచ్చిన పలుకు 

బడి. 

కటుమటుగా 
, ౨౧౨ టబ 

నివాసస్థానంగా, 

“కావించె నేవ్వండు కట్టుమట్టుగ హాస స్త 

తలము సంతత దాతృ తాసు సురఖ్కి, 1 

ఉదయనోదయము, 1.56. 

' కట్టుమట్టు చేయు 
ఏర్పాటు చేయు, కట్టుబాటు 

చేయు, 

ళ్కజు సుగీవాజ్ఞ నడవం గట్టుమట్టు చేసిం? 

రెమో 5,825, 

వాస్ళ్ల న లో ఈ మాటకు 

పసులసాల, ఉనికివటు అన్న 
కు 

అరాలు కూడా ఉన్నట్లు 
(థి య 

ఇచ్చారు, 

కటుమాను 
Ca 

తేప్ప, 

(తమి) కట్టుమరం, 

కట్టుమామిడి 

అంటుమామిడి. 

ప్ త్త నం వేయకుండా 

మామిడికొ మ్మ ను నటికి 



కటుక శు లి] కళు._కెకు 
వ చి ౬ ౬ 

వేజుచోట అంటు కట్టిన మా | కప్టెదురు 
మిడి, . ఎట్ట యెదురు, 

చిలుకలు మొదలె నవి కొట్ట ; “ఇందుల. "లేల బెయ్య లీకు కళెదుర, 

కుండా బుట్టలు కట్టిన 

నూమిడి చె టన స, ర, “లో 

చూాపిన అర్థం నరి అని 

తోచదు. 

కట్టువడ జేయు 

కట్టి పెట్టు - ఆపు. 

ఏభస్మాంగరాగంబు పని కట్టువడ( 

వేసీ) హరా న్.స్, 

కటువడు 
అ 
ఆగిపోవు, మూతవడు, 

“(క్రమము దప్పిన మరణముల్ గట్లు 

వడియె ,” రుక్మాం. ]. 186. 

““ఖ-చరుల (త్రోవలు కట్టువడియె 7” 
డ్. రా. 1.28. 

“ఆమాట అనేసరికి వాడినోరు కట్టు 

పడింది. 

కట్లు వదలిన కేపు 

ణాం"చా చారి, 

స్వే ఇ తాళ్ల, సం, 12.75. 

వె, 

క్కు గికె 
చట టి 
కనవూ గటా, 

కమెగుజము 
ర అ 
జక పిల్ల ల ఆట, 

కిక వెదురు క|రను కాళ్ళ 

నందున పెట్టుకొని దానినే 

గుణంగా భావించి అదిలిస్తూ 

పిల్లలు ఆడుకొనే ఆట, 

జం, 

ల 

మంద లె యున్న గోమౌతృ సంఘం 

ద ంలాతాాాలాాాతాు 

లీ 

పండితా, ద్వితీ, పర్వ. వుట, 240. 

(అచే _ పుట. 804 

బర్ సోకినట్టి.౨) (కీడా. ఫు, 20. 

క శ్చైనంపు సొయి తీరుస్తుంది 

క దుర్మార్లునికి. ఆ పెద్ద 

దుర్మాద్లుటే సరి అనువట్ల ఉవ 

యోగించే మాట, 

కకైలు ఎంత వంకరగా 

ఉన్నా ఆ వంపు మనకు 

తీయడం ఎటూ సాధ్యంకాదు. 

పొయ్యిలో చెడితే అంతా 

భస్గ మై పోతుంది - వంకర 

ఎలాగూ చక్క నవుతుంది - 

అన్న వాక్యార్థంవె మె యెర్చ 

డిన పలుకుబడి, 

“ఏ డిక్కు_డ ఆందరినీ యేడిపించునని 
తింటున్నాడు, ఇప్పు 'డేచూ పారుగూరి 

కరణమయ్య తగులుకున్నాడు, ఇళ విడి 

పని సరి, క న్రైవంపు పాయి తీరుస్తుండి 

శం "వా, 

కట్టె విఖీచి పొయ్యిలో పెట్టి 
"నటు 

na) 

ఊడనరముగా. 

| తాడు)” 

“వా డెప్పుడు మాట్లాడినా కప విజీచి. 
పొ య్యి లే పెటి న టు మాట్లాడు 

“నాం 
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ది ౧౧ ౮౧౧ 

క స్రైవిబుపుమాట మొదలయిన వన్నీ ఉం చే 

చెడనరపుమాట; పుల్లవిజుపు సంచి. 

మాట, 

కకవాడ్రి నోట్లో క ప్రేవిటుపు మాటలు 

తప్ప మంచిమాట ఒక్కటి రాదు.” 

CR 

కట జెలి 
౧ అ 

ఒళ్ల ం౦ంతొ కటున్న జెట్టీపోతు, 

“పెద్ద 'పలువన్నె కట్ల జెబై, క 

ల్ ఆము. 4.89. 

చూ. కటపాము, ' 

కటదండ 
తన, 

ముడలో వేసుకొను ఒక విధ. 

మున నరము, 
య 

కట్లనరి అని నే డనేది ఇటే. 

కావచ్చును. 

కట్లపాము 

“ఒళ్ళంతా క ట్టవంటి వార 

లున్న పాము, 

చూ. కట్ల్టకెట్టి, 

కట్ట పురుగు 

కోట్ల పాము, 

కట్ల బెల్లి 

క్ శైరకా ళ్ఫున్న బల్ల, 

కట్ల మంచం 

“పినువకటు చేసి విగించిన 
cH 

మంచం, 

కట సంచి 
ళా 

దో అ తూనిక రాళ్లూ, (తానూ 

' “కీల మణీమండనునిC 

 కడకడల నుండునంత. 

బంగారంపని చ గుం? రివ్వు 

డూ దీన్ని లాగ పిలుస్తారు, 

-చూ కక్పైసంచి 

కళసంచి 
గా 

చూ, కట'సంచి 

కట సరి 
గొ 

్రికరక మున దండ, 
చా 

యూ, కటదండ, 

కడకంట నగు 

నవ్వును కనులతో సూచించు. 

“ఆని యారు లి పల్కు నా పొర 

' జనులల గని కేల వారించి కడకంట 

నగుచు.?. ద్విప, జగ, 174. 

శక, 8,105, ' కడకన్నుల సన్నల చూపు 

[క్రీగంటి చూపులతో 

చేసి చూపు, 
'ఉపక్యథాను కాకలికి తెజంగు కౌరి కడ 

కన్నుల సన్న ల బ్రూూపె 4) 

పారి, 8.20. 

కడకడల నుండు 
దరారదూరముగా నుండు, 

బవళింప(జేసీ, 

ద త్ర టక 

శుక. 1.286. మేలు...) 

కడకాల దన్ను 

తిరన్క_రించు, త్యజించు, 

“నడ చె ఛవాంబుధిం గడ కాల. దన్ని ౨? 

పండితా. (పథ. పురా, పుట, 275, 
చూ, కడకాల (దోచు, 
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కడకాల మగు కడగను 
=వసాన కాలము సమోపించు, తీరు, నె వేరు, కడముట్టు. 

“జై వగతిం గడకాల మెన, 9) _ కాంకీతేంబు కచదగానకటలి | 

ద్వాద. 9.98. హార. 4.14, 

కడకాలు పట్టు కడగట్లు 

పాదా(గమును వటుకొను, కటప నేయు; ఆజాపీించు; 
తు | ee (యూ 

66 ట్ర విశ్వవిభు వె వవ నతండు కోపించి, . ఏర్పజచు, 

కదంయగి హూ ప్రీపకని కద కాలుం బటి, 09 “ఇట్టి కోమలి లతాతరుజేచన మాచ 

ప, మధు. పు. 14, రింపరగా, గరుణ యొకింత లేక కడగి 

కడ కాళ్ళ దోచు మునీం[దుండు.) శం. శాకోం, 2.65. 

తీరస్క_రించు, కడగండ్ల మారి 

“ఆయో! మగనిం గడకాళ్ల 6 (దోచి. ఎహ్వుడూ  కపాలు అనుభ 

శుక. 1.154, : రు 
ఏం చేవాడు, 

చూ. కడకాల దన్ను. 

తోసి వేయు. పూర్తి యగు, 

“నాన్నడ కడకొత్తు హంస మిథున శాశీ. 5,25, 

ములు.) చం(దా, 4.148. కడగి ట్టు 

కడకొ అవి ' 1 చచ్చు. 

నగము కాలిన కొజువి, “గిప్టేక బులుల్ నింగముల్ , గడ 
; నాశక, 3 సారం. 1.107. 

ఫొయిలో వంట కాగా మిగిలిన | బ్య నం ° 
గ కోమటి, 

క్ు వుల మై నీళ్లు చల్ల | ““ఆందటికేం గడనొటు చె ల్రి లె. 09 

(వక్క-కు తొ సారు. అందుె భాగ. 10. వూ. 1685. 
వచ్చిన పేరు, “వాడు కడగొట్టు కాడను ఇది కడ 

“జాతులు...నీతిం బాసిన విగతవి,భూ గట్టు కూతురు” వె, 
ణు 

తిక గడకొజవు లట పొగ యుదు, కడగోరు 

రధిపా!” భార, ఉద్యో. 2.275. |  నోట్రిక్రొన, 

కడగంట చూచు కాటుక కన్నీరు కడగోర దిద్ది.) 

కటాఠతీంచు, శ్రీగంటితో నవ, 2, 

చూచు. కడచను 

“ననుం (బ్రీతం గడకం టల జూచి | 1. చచ్చు, 

విజయా! నా చేత చెబ్బంగి స్కే పని “సకల'సంళ ౩ పకులు కడచనిరి.? 

యెనం గడశతేటు.”” ఊఉ, హరి, 2.21. భార. శల్య. 1.9, 

చెలి 



కడ____కడ 854 కడ... కడ 

ఏ, పూరి యగు, 
— 

““కడంయగిన హయమేధమఖము కడచన 

మ్కీ.?” భార. ఆర, 8.68, 

“కరీలిన కడచన నటువది, 

న వె సర్తిక మై వాలిన విద్యలను నేర్చు 

సుకవులకుం గాక) కవొ. 1.42. 

లీ, నరించు, 

“విషుమూ రులు కడచన్న చేళలందు.? 
ణా ఆని 

శివ, 1.105, 

నాలుగు 

కడచెడు 

- దిక్కు_మాలు, 

గడచెడి 

భస్మసాత్కృృతతను 

“ఆంత వా రమ్ముని కోకు. 

లె పడిరి) 

జాహ్నవి. 282, 
[ 

రడ చె చేయు 

వదలి పెట్టు. 

“కావున నాసలం గడచేసి మరల, చేవ | 

లోకమున కేతెం చితిని 

దె, నల, 2.6౪9. 

కడచేరుచు 

కడ తేరు, 
RP) 

“మము గడ చేసపల దగ్గు.” 

భార. ఉద్యో. 4. 1న్న్, ' 
చూ, కడ తేర్చు. 

రడదాతి 

పీనుడు, అంత్యజుడు; కను 

రాలు -“ — ,, 

“ద్య కడజాతి నాతి కకక మహీం 

చవుడు చిక్కి పాండు. 8.94. 

కడతలు వాచు 

విసుగె తి పోను, 
0 

“వీనితో చేగివేగి కడతలు వాచిపోయి | 
నవి. ఇంక నాచేత కాదు, వా. 

. “దానవు, 

 కడతలు వాయించు 

దండించు, 

చెంవలు వాయించు వంటిది, 

| గవాడిదగ్గిరికి వెళ్లి యివన్నీ అన్నా 

వంశే కడతలు వాయించి పంపు 

తాడు, జాగ త? పో, 

' కడ తెగు 
అంత మగు, 

“కడ తెగక యంత కంతకం బొడ 

| వయ్యెను.” మేరా, 2 1l, 

కడకేటు 

గక్రుక్కు-; చచ్చు. 

అప్పు డాబారిం గడ చేజ నగు 

(పయత్న, మెట్లు చింతింపవలయు 

రాేందువదన!?) 

. “ఈ కష్టాలనుండీ న న్నెలా ఆ భగవం 
శుక, 1.819. 

ముడు కడ తేరస్తాడో ఓ ఏజూ మరి!” వా, 

దీర ర్హజిహ్వుండు గడ తేజిపోయిె,? 

అచ్చ. సుం. 128. 

కడతేర్చు 
1. పూర్తి చేయు, 

“వహ్డంిన పని చలం బెడపక యతి 

మనుష్య ,రం బైన గడ తేర్చు (పభువు 
' లారి భార, విరా, 8.2]. 

' “కడతేరు మటనే కావింపు నుఘము,? 
వర, రా, బా 

2, చంపు, 

పు.4].పం కి, 7. 

చొలిసీ వాని 

డై మి, 5.146, 

కపటము శా. 

కడ తేర్చుటయున్ ,’ 

కడ నుంచు 

వేటుగా ఉంచు, 

కడగా పెట్టు అని రాయల 

వీనులో వాడు ర్, 
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సూ, ని. లో వరిత్యజించు ' కడపి పుచ్చు 
అనీ, వావిళ్ళ ని. లో గెంటి. 1. వంపు. 
వేయు అప్ యిచ్చిన (ఆ గ్గ 0 | “పార్థవాహులం గడవపీ పుచ్చి. 

నరి కాదు. గ శారీ, 4.64, 

“ఆల్లు డెన సెం,డికొడుక చ్చేచి ౨. ఉదాసీనత వహించు. 

చూచి యవలీల మెయి 0 గడ నుంచి 

యచ్చటన్ , 03 శుక. 1.286. 

“పంకజా తౌసన(ప్రతిప తి కడ నుంచి, 

మృగరాజపీఠి పె పె మేల టించి.” 
ఖు 

కరక, 1.18. 

కడప (తొొక్కుకొని వచ్చు 

ఇంటిలోనికి వచ్చు. 

64 ప్రవ్రో చుట్టం గదా అని నీ కడప 

ల్ క్కు_ కొ! ని వస్తే యింతమాట 

అంటావా 97) వా, 

కడప దాటు! 

బయటికి వో, 

“ముందు కడప చాటి మాట్లాడు.” వా 

కడపరాని 

మైన; వదలివేయ రాని, 

కడపుట అనగా ఇక్కడ 

(తోసి చేయుట. 

(తోసి వేయ ఏలు తోని ణానగా 

| జిందతిం-చి...ి 

అంత గొవ్పవాడు అని, 

భావార్గము. 

“నీ వొళ్క_(డ వయం, గ డపరాని 

యట్టి భ పడంవే ౪ 

పండితా, ద్వితీ. మహి. పుట. 186, 

కడపల చెరు 

అంత మగు, 

కకళాతకంబుల వీ 

జేర,” 
బా సలు కడపల? 

భా. 10. వూ. 75తి, 

ఈఈ, _రక్సి రసం జూలియుండి, శడసి 

ఫుచచ్చిన నూర్గ లోక ములు దప్పు,” 

భార. ఉద్యో. 1.161. 

లి, వాయిదా వేసి తప్పించు 

కొను, 

ఏదో ఒక సాకు చెప్పి తప్పించు 

కొను అనుట, 

“సిద్ద సుతుని సిద్దున కీ యేం, గలయ 

నను ననుచుం సీడపీ ఫుచ్చెం) 

5.129. 

4. జరపు, 

కప్పుష్టి సము స్వమున్ గడపి పుచ్చి. 

పాండు. 8.28, 

6 ..ఆవాగ్లోవి యావిధంబున నొదవీన 

క ళామర్మ భేదన 'సామాజ్య సంపదను 

భవావస మౌానలాఘవశళంక న(పశకాశ 

ము గాం గడపీ పుచ్చుటకు నుపాయంబుC 

కళా, 5.17. 

కడమ కలుగు 

వము కలుగు, 

“6క్షనక్రష్మత్మున నిచట6 గడమ కలదను 
(వాయు 'లేఖయుిను లిపియు, మధ్యమును 

నారు నయ్యెలి శృం. శాకుం. 2,176, 

కడమ పడు 

1. తక్కు వగు, 
“ఒక్క తాడు సుట్రిన నది రెం డఆగు 

ళంబులు కడమ పడియెంి 

భాగ. 10. వూ, తిరిక, 
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౨, కొజతవడు, నొక్కాలి కళా. 8.180. 
గౌర. వారి. ది, 2కర్శ, 

“విఖ్రీషణుని రాజుల జేయంగనుట మో స 

లావునంల గాదె నాకం గలిగం గడమ 

పడక  భాస్క. యుద్ద, 24.79, 

ఏ. మిగిలి వోవు-పూ ర్తి కాక, 

చెలువ కడమపడియె...*? 

ఆము. ఈ,గిలీ, 

చూ, కడమవడు, 

కడమ సెట్లు 

“కమి పెట్ల కంతయును నాక నిటి 

గింప్రు.? (పథా, 8.148. 

కడమ వడు 

మిగులు; కొదవవడు, 

“ఆటు దీనుల వధియించి యచటం. 
య 

గడవు, వడిన వసతులు వడం |దోచి.ి 

శీయూ, 2,105. 

చూ కశమప డు. 

కడమ లెంచు 

కొఆఅత లెన్ను; తో వము 

"లంచు, 

“కని కానని యిజ్ఞానజంతు 

తెళ్ల, 

కడ ముట్టబడు గ 

దరి చేరు, 
ఈళమును(6గుచును 

బడని, జనుల కెలను.. 

నం, 9.206. 

కడముట్టు 

ముగయు; నిర్మూల మగు, 

“కంపులహజారమయు కడముక్తై 

"వలయు. 

. పురము 

' గాకొంచు నున్న శౌరి”? కళా, 9,15, 

వను, 

కడమ లెంచ నింక గొల. 'దేదయ్యా ' నరము, గడలుకొ నం” 

న . “పనుగవం 
డెలుచును గడముటలం ' 

న i కొ నంగక్ 

౨ ఫీమ. 5.170... 
చూ. కడముటు, 

న్న 

“శ తువు బుణంబు6 జిచ్చు నెచ్చరిక 

తోడల గడమా పెట్టక కడముట్ట నడంప 
(ప్రబో, ర్, 

“ఈ పని ఈరోజు కడము స్టేటట్లు 
లేదు.) వా, 

కడయిలు 
౧ 

వరలోకము., 

ద్విప. భాగ, 4 

కశయింటి పొడువు 

వోటువమూసిసి, 

బసవ, 

1. వ్యాపించు; 

.. మెజుగులు దిక్కు_లం గడలుకొం 

నగ్క మించు దంతపు టుయ్యెల మంచము 

నన్కు బొలుపు మోటుచుం దనయంతి 

సతుల యూడిగ౦బులు 

““కినుగవ నును సోగ 

కొనంగన్ , 

పు, అతిశయించు, 

బబ భువావాను. డధిక సాభాగ్య 

జె మి. 5.1]ర్?. 

ళం క్స్ బ్ర కదలుకొనంగక 

భార, విరా. 5.888. 

వి ఫ్, చిప్పిల్లు, 

గడు 

కంపు గడలు 

జమి. ౪,856, 

న(శుచారి గడలు 

భార, విరా. 4.152. 

కడలుకొలుప్పు 

కడలుకొన6 చేయు, 

“రతిడేవి “నెవ్వీంగు రాఠాపుంజన్నులు 

గడకన్నులకు నింపు గడలు కొలుపు? 

శం, నష. 2.41. 
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కడలెతు “కాంత దన్నెంతయుం గడవం. 
ఆజా ' బల్కి నలి బస, 5.127. 

పొంగు, రూ, కడవ బలుపు. 
“బాటబొట ర వడియుచుకా 

భాగా కడవ బుచ్చు 
గడ లెతుసు ధారసంబుఎఏి 

ల పాండు, 4.4రి. తోసిపుచ్చు శీరస్క-రించు. 
ప్రీ, . పుట. 214, 

వ్యాపించు, కడవ బెట్టు 

జభ మూలముల కాంతి కడలా శి. 19 తొలగించు, 

వారి. పూ. 5.168. | “ఆపద? గడవం బెట్రంగ, నోపి.. 

కడలొ,-ను 'భార. ఉద్యో! 8.6. 

చూ. కడలుకొను, 'కడవల సి రినుము దావుకై వడీ 

కడవబడు కాగిన యినుము ఎన్ని నీళ్ళు 

1. మిగులు, పోసినా తాగుతూ నేడంటుంది., 

“ైకడుం, గదడదవంబడకుండ ( నృష్షులండు, . 

పడంతులఫకను యమున యాటపట్టుగం. 
బేడ. ఫ్ర 

2, ముగియు, 

“క్షడవంబడు నొకొ పని యని, 

సం జనుడెం చె...) 

భార, శాంతి, 5.281. 

కడవ బలుకు 

హరి, వూ . 5.87. 

విటు, దూవి.౦చు, (తోసివేసి 
లు 

నట్టు మాటలాడు, 

కడవన్ = (వ క్కు కు 

గించునటు, తిరస్క-రించునటు 
ae) ఇకా. 

అసి భావార్థం, 

“పండి తేం[దుని. డ్య బలికిన పాల, 

నుంది 

పండితా, ద్వితి, మహి. పుట, 12, | 

రా కడ్య బల్కు, 

కడవ బల్కు 

తిరన్క_రించు, తూలనాడు, 

కడు. 

తొల | 

| 

| 

భోగములతో భోగాన క్ష 
జు ఇ Co] ముయి నవ మనస్సు నంతృ ప్రి 

| చెందదు అన్న భా వా న్ని 

సూచించే ఉపమానం, 

| కళవడిం-గాంది కాంచియుండన్ , గడవల 

సీ రినుము చాను కెవడిం బెపె.” 

మను. 8,188, 

కడవాడు 

అస్పృశ్యు ను; చిన్నవాడు, 

““గారాప్ప్రు మోతలి కడవాజం గాని చే, 

గడ వాం డం గా 

మను, ర్,4. 

గణులిం ప 

జుమయ్య .”” 

“ఆడిగిన నే మో కడవాండ నందుల) 

భార. ఆర. 1.96. 

 కడవుట్టు కూతురు 
క డగొట్టు కూతురు, అందతి 

కంెకు చిన్న కూూతేంరు., 

పండితా. (పథ, పురా. పుట, 298, 
చూ, కడగొట్టు. 
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కడవెళ్ళా ' కడికంచము 
పూర్తిగా, అన్నము తినుకంచము, 

“వాడు భాగవతం కడచెళా చది  *కలువలరాజు పువ్వు కడికంచము 

వాడు,” 7 వా, | (బహ్మక పాలము.. .* 

కడవెళ వీర, 2.75, 
యా | గ 

we ' కడికండములు చయు కేసు: దాటు, 
న య. రు. ల | ముక్కలు ముక్కలు చేయు, 

అడ సం $ 

విరహ వారిధి సేం oe అ ' “తురంగాంగముల్ , కడి కండంబులు 
లు 4 hates 

వై Cal చేసి)? భార. (ద్రోణ. 5.114, 
కడ। వలు 
సడ ' కడికండలుగా 

చిటికెన వేలు 
- | చిన్నచిన్నముక్క-లుగా, 

కడసంజ భోజనమున కనువుగా నజీకిన 

సాయంన-స్మ్యూ కండలుగా-అనగా ముక్క_లు 

కళా. ఈ10., ముక్కలుగా నజకిన వనుట, 
కడసను ' “పాడుతు. గడికండలుగాక 

చేరు పొందు, (వ ఖా త్ర! కోమా. 11.86. 

నుగు “ఆశాళఘంటామౌర్షంబున నుండ 

' కండ గడికండ లాల. వెలేసీనన్ ౨’ 
“క డ'ససన్న నీదు విఖ్యాపితమహీమ, కడ ౧ కా మ 260 

యెజటీం గాద మనంగా మా తరం జెలి 
బస, 5.129. కడికొమ్ము గావించు 

రూ. కడచను, ఆహుతి చేయు, 
కడసావి ముదునలి వ వెరిరాజన్యుల వనదు ర ముల చెల్ల 

గడికొమ్ము గావించెం గరటిఘటవ ౮? 
పండు మునలిడి, శాజనో, 1.70, 

కడసావి - తుదికాలము, 

పీ డ్ర్ గట్టున కొక సింత మినీమి 

నించి, “నిట? సెం గడసావి ముదుసలి 

"తెజసీయెంద పారి. చే,4తె, | 

కడసూప్ప 

కడ లెద్చు, ముక్తి నిచ్చు, 

౧౫~మయించు వారికిం గడనూ ఫు 

వాడు’ బస, 6.161, 

స్తంక నూ అర్థం విచారము, 

ఇట పాఠమే నరి కా చేసూ! 

కడిగండము 

పొరపోవుట, 

తింటూాండగా ఉన్నట్టుండి 

పొరపోయి నప్పుడు [పాణా 
సాయకర మనీ, అలాంటి 

గండం అన్న దానసుకృతంవల్ల 
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పరిహార మ వ్రు తుం దనీ 

అంటారు, 

చేంకేళ, 14. 

కడి గడి యగు 

ఆహార మగు, 

“విడువక చేతిలో వివ (ప్రసాదము. 
గడి గడి యెనది కాసీరు గాని. 

తాళ్ళ, సం, 6,10, 

కడిగినముత్యంలాగా 

నిర్శలంగా, వరిశు భంగా, 
“ఆ పిల్ల కేం? కడిగిన ము త్యం లా 

ఉంటుంది.” వా, 

చూ. పులుగడిగిన ముత్యము. 

కడిగి (పెట్టి) న సాలగ్రామం 
లాగా 

బోసిగా, వ నగా నాణ్యం 

"లేకుండా, 

“వా డెంత సంపాదిసే మాత్ర మేంళ్లి, 

పెళ్లాం మాతం కడిగిన సాల(గామం 

లాగా డాంటుంది.ి? వొ, 

కడిగి పెట్టిన గంగాళంలాగా 

సర్వళూన్యంగా, 

“ఆనిడ కడిగి పెటిన గంగాళం లాగా; 
(ఎ) 

ఉంది. ఒక సాతా? ఒక -ఏరాళ9) చా. 

కడిగి పెట్టిన నిప్పు లాగా 

నల గా, బొగులాగా, 
౧౧ ౧ 

వ్యంగ్యంగా అనుమాట. 

“ఆ వీల కేం కడిగి పెట్టిన నిష్వులాగా 
he] 

ఈంటుంది.” నౌ 

కడిగి వదిలి పెట్టు 

అవమూానించు; ఎదుటివాని, 

లోపా లన్నీ బయట చెట్టు, 

| 
' “వా డీసారి కనబడనీ. కడిగి వదిలి పెడ 
తాను, వాడు చేసీన వెధవపను లన్నీ 
నాక తెలియనివా ఏమిటి ౯) వా, 

' కడిగొను 

తిను, 
| “చిచ్చు కడిగొనంగ వచ్చునేఖి 

భాగ, 8.246, 

కడి పెడు బిడ్డలు 

| అధిక సంతానం, 

కరకార్ర' యున్న "మేము కడిపెడు బిడ్డల, 

వార మెట్లు (బతుకచార మనుజ! 

భోజ, 6.111, 

చూ, కడుపు నిండా పిలలు, 

కడి మాడ సెయునట్టి 

అమూల్య మయిన, 

భోజన విషయంలోనే వాడుక, 

ఒకొక్క_కడి (అన్నం ముద్ద) 

ఒక మూడ చే స్తుంది అనుట, 

'“ఆమృతోపమానంబు లైన యన్నం 
బులు కడి మాడ సేయంగల గుడుచు 

వారు.) విక, 5.124, 

 కడియపు చేమీదుగా దివముచేరు 

ము క్రదువ మావు చచ్చు. 

కడియములు సౌభా Xs 

చిహ్నాములుగా. ఇక్కడ 
ఇఛావనింపబడినని. వాడుకలో 

కాడ నేడు “ఆమె ము తేదువ 

చింది, ముతెదు బాను చ 0 ము్ర 

వగా పోయింది” మొదలె న 

వలుకబమయ లున్న ని, 

' న" ఇ అద ర్ లో | యుయునగా (స్క) చనిపోనుట 
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ఎంతో పుణ్న మనీ, నొవ్ప . పారిజాత మహీజస్రప్పుములు ముడిచి." 

అనీ మన నం|వ సాయం, 
“ఆంతట నయ్యింతి యాత్మజాతుల( 

“గాంచి, కడియంపు. 

దినము సేరుుటయు. ..?) 

ఎఅండుకలో ఈ వలుకుబడి 

నేడు మారినడి, 
“ఏదో ఆ పుణ్యాత్ను రాలు ముత్తేదు 

మూయ దుగాయ 

వగా చాటుకున్న ది, చాలు. ఇం కేం 

కాచవాలిక్తు) వా, 

కడియపుటట్టు 

కపలపమువఅ సం కముగా 

వేయు మ్, 
రి 

“కడియం పుటటు వెన్న ప్పాలు,’ 

కా, 7.81, 

కడి యెతు 
అలన్) 

అన్నం తిను, 

“పాతునం గుడువక తాం గడి, 
యొ తదు...?) రాజ, చ, ౨,తిఉ, 
“మోగడెపెరుగు లేనిది మా చాడు కడి 
మొత లే డమ్మా, ఏం చేసాం!” చా, 

కడివోవు 

1. ముజీకివోవు, కనటువోవు, 
“కడివేన నొడళులు గాడిన, 

కమా, 1.98, 

ఏ. వానన పోను, వాడు, 
“కడివేోయిన పువ్వులు మజ ముడుచునె 
రసీకుం డగువాండు... 

వ్, వీజవోను, వ్వ ర 

తాలి కడి వోయిన నించుక లజలావు 
నన్ ల) 

“సంతేతేను గడి వోనివాసనలు గలుగు 

మగు, 

శుక, లి.887, | 

భో, తలలు. 

ఒకే గోల!” 
॥ 

$ 
| 
0 
1 

| 

వి, పు. 58.1322, 

భుజించు, 

“యుగము గాల్సిన 

గెల్సినజోదు, 

గలుగంజేని.? 

కడిసెసి పెట్టు 
వంట చేసి పెట్టు. 

“మృడుండు సాడవచేతం గుడిచినభంగి, 

గుడిచెనే విధుల చే ఇడి సేసీ సెట్ల a 

పండితా, ప్రభ, దీమా. పుట. 172, 
నేటి వాడుకరూవం : 

“కడి చేసి వేసేదిక్కు_కూడా లేరు పాపం! 

చేంయ జగము 

గఇడిసేయం బడిసేయం. 

రుక్మాం. 5,71. 

ముసలాయన కుల) వా, 

కడు గెనా తవు డె నా 

ఏదో యింత అనుట, జం, 

కక్కు, 18, 

కడుదుర్లు కుట్టనక రణే 

కందిరీగలు కుట్టినట్టుగా, 

పొడిచినట్లు, చులుకు చులు 

కనువాధను తెలుపుమాట, 
“కడుందుర్లు గుట్టినకరణి మే ెరింకు, 

నొడలు సెెన్నితురు లాలక నయ్య 

నరుల టి! 

కడుపగు 

గర్భ వముగు, 

ఇది నిరననలోనే వినవ స్తుంది, 
“ఆనాలవిభవ కడుపయిం దని ఊరంతా 

ద్విప, కల్యా, 148, 

CM 

వ్యా 
ఉత. వారి.5. 202, కడువా కశ్తె పల్లి చెరువా? 

వా పంత తింటున్నా దేమిటి 1 

f 
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వట్టి తిడిపోతే అనే భావ 
చా యతో ఉవయోాగించే 

పలుకుబడి, 

“ఆన్ని ఫూరీలూ ముగించాడు. అచేం 

కడుపా కశ్లేపల్లి చెరువా ల్లి వా, 

చూ. కడుపా కశ్లేపల్లి 2ెరువా 

కడుపా ఖండవల్లి మడుగా 7 

చూ. కడుపా వెరువా 

కడుపా కొళ్లరుమడుగా 
చూ. కడుపా చెరువాళి 

కడుపా చెరువా ! 

అంత తినడం 

అంత జెండిపో లేమిటి అనుట. 
“ఇన్ని వడ్డి స్తే నే సేం చేస్తాను! నా చేం 

కడుపా కనవా [93 వె, 

“అన్ని రకాల పిండివంటలు చేసినా ' 

ఒక్కటి వదలకుండూ తినేశాడు. వాని ' 

చేం కడుపా చెరువా 1 వా, 

చే స్థానికమైన చెరువుల 

కనులార, చేతులార వంటిచే 

కడుపార కూడా, 

6 పానియంబుల్ కడుపార? (దావెఎి 

వేం. సంచ. లఏ.8638. 

“తను కడుపార సతీచేవి కూతు 3 

జన్మింపన్ ౫ కవ, 8.22. 

కడుపు అంటుకొని పోవు 

1. చిక్కి పోను. 

“పెంటదొగ్లళ్ల లోయ గడుపంటి కయ 

చలనముల "గుక్కు_జీర్లోతువుల... 

ఆము. 6.18, 

౨. శుద్చాధ కలుగు, 

“పాపం! ఎప్పుడు తిన్నాడో యేమో! 
కడుపు అంటుకొని పోయింది.” చా, 

కడుపు అగు 

గ ర్భమగు, 

చూ. కడుపగు, 

వేళ్లతో చేరిన రూపాలతో . 

నినవ స్తుంది, 

చూ, కడుపా కళీపలిచెరువాళ్తి కడుపా ' ల 
యయ ' “హారవార! 

ఖండవల్లిమడుగా భి కడుపా కొ'లేరు 

మడుగా ల్లి 

కడుసా(తంవాడు 

కడుపు కక్కు. ర్తివాడు, తిండి. 

పోతు, 
మాటా. 129,. 

కడుసార 

1. కడుపు నిండా, 

“ఆరగించె కడ్చార,.? బస 7.203. 

వి, గర్భము ఫలింవగా _౨ | 

కడుపు ఆరసి పెట్టు 

కడుపు చూచి చెట్టు. 

అనగా అకలి యంతో గు x 

రిగీ ఆదరముతో అన్న ము 

ట్లు, 

యొవ్వ రింక6 గడుపారనీ 

పిప్పెైద రీప్పితాన్నముల్ ౨ శివ, 8.19, 
రు 

చూ కడుపు చూచి సెట్లు, 

కడుపు కంద పెర డగు 
చూ, కడుపు కందవి తగు, 

కడుపు కందవి త్తగు 
సం తానాభివృద్ధి యగు, 

కంద వివరీతంగా పెరుగుతూ 

పోతుంది అనుటచె వచ్చినది, 

“అడుగ గవలనీన యది "తే, నడుగుదు 

వఏిశదముగ మొదల నాచిలుక యిబ్యెక్క, 
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డిది యిట చేక మేటికి, 

కడుపు కందవిత్తుగ పాంసీ [౫ 
(పభా, 4.41, 

చూ. కడుపు కందపెర డగు, 

కడుపు కకూూ- ర్తి 

తిండికోన మె ఏమిటి కై నా 
లోబడుట, 

బాలమిం గడుపుకక్కు_రితిన్ సురలోక. 
నాథ 1... 

ప్రభా. 
“కడుపు కక్కు రితో వాడా నీచపు 

పనికి పాల్చడాడుంి వ్, 
ఆ 

కడుపు కట్టు 

చూ, కడుపుగట్టు. 

కడుపు కరగు 
అస ఆ 4 = కొంత కష్టవడుటతో పూర్వ 

మున్న కండ తగ్గినది అనువట్ల 

ఉపయోగిస్తారు, 

“కందో పెళ్లాం వచ్చేసరికి ఆయ్య 

గారికి కాస్త కడుపు కరిగింది)? వా, 

భూ, బొజ్జ కరగు, 

కడుపు కౌల 

ఒక తిటు. 
రు 

డాని కడుపు కాలా! 

జబ్బ చేసిం దమ్మా ఖ) వా, 

కడుపు కౌలు 

నగంతాననవ మగు. 

విలాణి ఎంత |! 
౧౯ 

కుట్లు రో ప 90 
“త డవులంబట్టి యే ము సతత ంబును ' త్ బాధపడుతూ డంది, 

గడు మతి 

విడిచితి నీ కడుపుకుట్టు 

1. కడుపు ఈడ్చి వట్టుకొను 

ఒక విధ మెనళూల. 

“తలనొప్పి కడుపుకట్టుం, బలుగుటు 

పుం గాళ్లతీప్ర పాటించుచు. 0) 

శుక. 2.205, 

“ఆపిల ప్పల్ళీ ఆయినప్పటినుండీ కడుపు 

CM 

2, ఓరం లేమి, 
“కడుపుకట్టుకొద్దీ వా డే వేనో చెప్పే 

అవన్నీ నమ్మ వద్ద వదు. 09 వా, 

కడుపు కూడు పెట్టు 

భోజనము చెట్టు, 

ఉవినుగ ట్రివాలు పాన నా శవ్వరు, 

' కడుపుకూడు వెట్టి కట్టం జీర్యయి చ్చి 

లు 
“పాపం! మో అక్క పిల్లాడి పోయా. 

డు రా నాయనా! కడుఫుకాలిన పిల్లను. జు 
పీలుచుకొని.వచ్చి కడుపు చల్ల చేసీ ప పంప కడుపుకోసం 

డం నున ధర్మం వా, 

సాకతమున -నీలుదు రట్టివా, రలకు పనులు 

సేసి... ఛార. విరా. 1.298. 

కడుపుకూటికి 

శేవలం తిండికోనం, 

“దేవా! యిటనీ యానతి, యీవల డే 

నడుఫుంగూటి కిట రాన్? ఆము.4.67. 
“కడుపు కాటికి తప్పిలే వీళ్లందరినీ 
(పాభేయపడాల్సినపని యేముందికి” వా, 

“ఏదో జనంమిద (పేమతో తప్పా, 

కడుపు కాటి కలే వెద్య మే 

చెయ్యాలా |) 

కడుపుకొజరకు 

“పేద యె కడుపుకొఆకు పాతకములు 

క 

; వేసీ కారవమునం గూలుి 

శయూా. 8.298, 

చూ. కడుప్రుకోసం. 

వాటకూటికి, 
లు 
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కకడుప్రుకో'సం ఎన్నవస్థ లై 'లనా పడాలి కడుపుచల్ల 

మరి 1” వా, 

చూ. కడుపుకొజక. 

కడుపు గట్టి కాలు గట్టి 

తా నేమాల్రం అనుభవించ 

కంచ. జం, 

తిం జె నా తినకుండా అనుట, 

ళన శ నాన్న ఏ పోయినప్పటినుం-వీ కడుపు 

గట్టీ. శాలు గట్టి యీ పిల్లలను సాక 

తున్నాను. $ 0 వా. 

కడుపు గట్టు 

నురొకరికోస మె అన్నము. 

కూడా తినకుండు. 

కడుపులు గట్టిగా బిగించుకొని 
ఆకలి కనబడకుండా చేసికొను 

టనుబట్టి వచ్చిన వలుకుబడి, 

ముగవాండ ననుచు నున్నా, నగు 

నగు నేం గడుపు గట్టి యషప్పులు 

మిగులకా చెగిచి...”) క. 8.276. 

“కడుపు గట్టి కాళ్లు గట్టి అంత నాత్తు 

సంపాదించి వీళ్ల కీచ్చాను, 33 వా, 

చూ. కడుపు కట్టు, 

కడుపు గడచు 

జీవనము గడచు, తిండికి 

జరుగు, 

“కడుపు గడవడ మే కష్టంగా ఉంది, 

ఇంక వాడు పిల్ల "జ్ర పెళ్ళీ చేస్తాడు శి 

వా, 

కడుపు గట్లు 

బీవనాభారము పడగొట్టు, 

“ఎవరెవరి 

కదలకుండా 

ఏ మాత్రం (శమ పడకుండా; 

మోయిగా, 

“సీ దయ చెక్కు_డనుం (బొద్దు పాడుచు 

చఅజలులగక ని వే, దిక్కని రైముందుము 

_ దాయలు, [గక్క_తిలక౯ గడుపుచల్ల కద 

“ఏ మెటుంగ మె 

| “పాపం 

పంపడం మన థర్మం.’ 

లక ్యుండకా.ిి రామొ, లైలా 

కడుపు చల్లగ పలుకు 

మనసు కుదుట 

చెప్తూ, 

పడుమాట 

యా రిం గడుపు 

చలంగం బలికి కరుణ వేనీతి...) 

ఆము. 7.50. 

స వి అ ఎం అట పు చల్ల పంపు 

నంతాననష మెనన్వుడు 
6 ఎ 

ఆమెను పుట్టినింటివాళ్లు తీసు 

కొనిపోయి ఆదరించి బట్ట 

లిచ్చి పంపడం ఒక ఆచారం, 

ఆ సందర్భంలో అలా చేయు 

టనే కడుపు చల్ల చేసి 

అంటారు, 

1 మో అక్క పిల్లాడు పోయా 

డు రా నాయనా! కడుపు కాలిన పీలను 

పిలుచుకొని వచ్చి కడుపు చల్ల చేని 

వంపుట 

CR 

కడుపు చలని తలి 
దొ దా 

1. బహునం తానవళతి, 

“ఆవిడ కేం? కడుపు చలనితలి. ఇంటి 
c౧ రం 

నిండా పిల్ల లే. 

కడుపులు నొట్టో వాడు. 

వ్వా 

2, వాత్సల్యపూస్దురాలు. 

సంపాదించాడు. అది శాస్తా దొంగలు “ఆవిడదగ్గ రుండడాని కేమఠరా: కడుపు 

దోచుక పోయారు.) వా, | చల్లనితల్లి, “5 Ch 
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కడుపు చించి చూపితే గారడి, 

విద్య 

ఎంత 

కొన్నా గమనించక పోయి 

నవ్వుడు అనేమాట, 

నిజంగా కడుపు కోసి చూపినా 

యిదంతా యిం దజాలము "లే 

అనుట పై వచ్చిన పలుకుబడి, 

(కనను అప్పుల్లో మునిగిపోయాను 

"మెంబ్హో అన్నా, వాడు 

నమ్మడు. స్తా 

చూపి తే గారడివిద్య అన్నట్టుంది.” 

యౌ, 

తన దుసితిని చెప్పు 

ససేమిరా. 

ఏం చేసాం? కడుపు చించి. 

కడుపు చించుకొంసే కాళ్ళమీద 

పడుతుంది 

తనవారి తప్పులను తాను 

బెట "పెట్టకూడదు అనేవట్ల 

ఉవయోగించే పలుకుబడి, 
“ఏం చెప్పుకో నమ్మా! వాడు మరీ బరి 
తెగి తిరుగుతున్నాడు, కడుపు చించు 

శొం శు శాళ్గ మిద పడుతుంది.” 

కడుపుచిచ్చు 

ఆకలీ, 

క _.శనికరం బుడిగి కడుపుంజిచ్చునక 

(మింగ౦ దటుముకొని వచ్చి... 

మను. 5.27. 

కడుపు చుమ్మలు చుట్టు 

కడుపులో కలుగు వివరీత 

మెన బాధను తెలుపుటలో 

ఉవ యోగించునది , 

నా, 

అచ నవ సం 

కడుపు తేటుగుక్ నివోవు నంటి ' కవాడి "గంగిరెద్దు వేషం చూసే 
పలుకుబడి, 

ఇది. ఆంగికవుయిన శాధసనే 

మానసిక బాధను 

కూడా తెలియచే స్తుంది, 

“కడుపు చుమ్మలు చుట్టంగాం గన్న 

కన్ని, చిలుక నెడల పాసి యేరీతి 

నిలు చువాయడ.? 

కాక, 

శుక. 1.462. 

“కడుపుచుమ్మలు చుట్ట.) 
వ పాండు, 8.24. 

కడుపు చుటు క్క-ను 

కడుపు మండిపోవు, 

“కడుపు జాటు కనుల గన్నవారి 
' వైవి? 

గా, హరి, ద్వితీ, పం కి, 020, 

నటి రూవము కడుపు భగ్గు 

వును, 

66న్వ్రూ ఆచ్యాయి ఆతోరుని ౦ చీ చిక్కి 

సగ మయి వచ్చాడు, వాణ్ణి చూ వే 

కడుపు భగ్గు మంటుంది) 

కడుపు చూచి పెట్టు 

ఆకలి గు _-ర్టెణిగి అన్న ము 

చెట్టు, 

“(వ్యా ఆమ్మ పోయిం తర్వాత చాకు 

' కడుపు చి నె పు చూచి అన్నం పె స్త్రేది క్క 

లేదు.) వా, 

యూ, కడు పొరసి సెట్టు, 

' కడుపుచూపి కాళులొ త్తి జీవించు 
పీచముగా (బతుకు, 

రామచం, 80, 

కడుప్పు చెక్క లగునట్లు 
గట్టిగా, కడుపుబ్బగా. 

కడుపు 

చెక్క_లయేట్లు" నవ్వు వస్తుంది.” వొ, 
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ల య. అసత 

కడుపు చెరు వగు కడుపు తబుగుకొని పోవు 

దూఖాతిశేకము కలుగు, తవ మెన ఆవేదనకు గుటి 

‘eG పిల్ల పడేచాధను చూసే కడుపు యగు... 

చెరు వై పోతుంది.” వాం “దిన లేని ఆ పిల్లలను చూవేసరికి 

కడుపుచేటు నా కడుపు తజుగుకొని పోయిం దంటే 

నమ్ము.) CN 

వ్యరజన్న మనుట, ం 
అథ ర _కడుపుకీపు 

“కలుగ ేటికిం దలుల కడుపుచేటు*) | 
గ హం వి, 1.49 సంతానముమోాది (చమ, 

జాబభ్నా శ Le . 

వ. “పాపం ఆవిడ కడుపుతీపికొద్ది ఆంతేగా 

కడుపు చత పట్టుక్ "సి వెపు న్నది గానీ తనకోసం కాదురా 

జీవనార్థ మై, జీవనాధారంకోన , జాబూ,ి వా, 

మని, కడుపు తీయించుకొను 

“వాళ్ళ సంసారం అంతా చితికి. గర్భ సావము చేలయించుకొను. 

పోయింది. పొపం! ఆవిడ కడుపు చేత , ఆసాకేశి శా మేశ్వరయాతక పోలేదూ, 

పట్టుకొని పట్టానికి వెళ్ళిపోయింది.” , ప్రమా లేదు. ఎక్కడకో వెళ్లి కడుపు 
CR సీబుంచుకోొని వచ్చిం దటి) వొ, 

“6దిక్ర్య్యూ మొక్క లేక కడుపు చేత. చూ, కడుపు దించుకొను, 
పటుకొని యింత దూరాభారం రావలసి ల 
టై భలం "కడుపు తెచ్చుకొను 

వచ్చింది. వా: న్ 

కడుష చయ “ర్న మగు. 

ంర్రై ఈ | సారు శశి. బొంది కటా 1, కడు పేల 

గర్భము చేయు, ' శెచ్చుకొంటి.ి? భాగ. 9.878, 

కొంత నిరనన లో నే యో ' క్షడుపుతో ఉండు 

మాట వినవ స్తుంది, గర్భిణి మై యుండు. 

అవ్వ సిష్టు డు, మదయింతికిం గడుపు మా పిల యిప్పుడు కడుపుతో ఉంది, 

చేసె మదన కీడన్ ౧) రోజా శానీని వూలు తెచ్చి పెడుతూ 

భాగ. 9.250. ' ఉండవే నాగమ్మా 1” వా. 

“వాడు వాళ్ళింట్లో ఉన్న సే ఉండి ఆ క్రడ్రుపు దిగు 

పిలక కడుపు చేనీ పాజీపోయాడు.) గర్భ్మనావ మగు, 

వ ర వర చ జ ను నారు గ గ 

“వాడు దాన్ని నమ్మించి "చేలు "పెటి కడుపు డిగా నంచు6 చౌరులు గల6గ 6 

వంచించి కడుపు చేసీ వదిలిపెట్టాడు.” " బదంగ ఎ) భాగ. 10.62. 

వా. | కడుపు దించుకొను 

(స్ కడుపు తజగ గర్భస్రావము చేయించు 

రిక లేటు. ! కొను, 

రి 
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“ఆది సంవత్సరాని కొకసారి కడుపు 
దించుకొంటూ ఉంటుంది. దాని కేం 

సీతా? జూతాలి? 

చూ, కడుపు తీయించుకొను, 

కడుపున ఒక కాయ కాచు 

నంతానము కలుగు, 

కనా కోడలి కడుపున ఒక కాయ 

శా సే చూచి పోదా మని ఆంది. ఆ 

ఆశ కాసా తీరు నాయనా! ఇప్పు డీ 

సంబంధం కా దనకు. 

కడుపునకు పెటు 

డొండి పెట్టు 

CM 

ఇందు. 2.1ర్, 

కడుపున చిచ్చిడు 

గర్చశోకము కలిగించు, 

“కొడుకులార! నాదు 

జిచ్చిడి.? 

కడుపున పుట్టిన కొడుకు 
పాంత కొడుకు. ఇెరనుడు, 

అతాచరమును స్ఫురింవ జేసే 

వట్టుల ఉవళోగంతే మూట, 

కడ్తుపునం బుట్టిన కూరిమి కొడుకున్ ,)౨ 
హర, 2,75, 

“తనకడుప్రునం బుట్రినకొడుకు లై. 0) 

భార, ఆశ, 5168. 

కవాడు పరాయివా డయినా ఇతను 

= కడుపున పుటిన కొడుకలాగా చూచు 

కన్నాడు.) వా. 

కడుపున బెట్టుకొను 

వాత వేసుకొను, 
6ళస్ట్రేర్రీ | చక్క_నిమృగ మును, గోరికం , 

గడుపునను బెట్టుకొంట్వి నా దే.) 

షట్బ్శక, 2.148, 

కడుపు నం 
జీవ. ౧.80]... 

“అన్ని కోళ్ళనూ ఆ దొంగరాముడే 

కడుపున బెట్టుకొన్నాడుం 

చూ, పొట్ల చబెటుకొను, 

కడుపు నిక్కు. 

గర్భ ముగు, 

“పోలి రెడ్డికి మగపోండిమి లేదుగా, 

గాది శీలేగునం గడుపు నిక్కె_.ి’ 

శుక, 2.428. 

మూ, కడుపు వచ్చు, 

కడుపు అగు. 

కడుపునిండా కూడు _ వంటి 

సిండా దిట్ట 

అమ్మాతం ఉంచే చాలును 

అనువట్ల ఉన యోాగిం చే 

పలుకుబడి. 

“నా కేం కావాలి? ఇంత కడుపునిండా 

కూడు_వం టినిండా బట ఊం ళు చాలు, 

Ch 

' కొడుకూ కోడలూ వాళ్లి షం వచ్చినట్లు 

సంసారం నడుపుకోనీ. EE చేమా (త్రం 

కల్సి ౦చుకోనులో వా, 

కడుపునిండా పిల్లలు 

కావలసినంత సంతానం ఉన్న 

దనుట, 

“ఆమె “కేం అమ్మా! ఆదృష్టవంతు 

రాలు, కడుపునిండా పిల లున్నారు 

నామ 

కడుపునిండిన బేరము 
అనవనరము కనుక అంత 

ఆన క్రి లే దనుట, 

కని కేమయ్యా ! కడుపునిండిన బేరం, 

నేను సీలాగా పెటు వే సే కదులు 
ఠి అనీ 

తుందా వా, 
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కడుపు నిండిపోవు 

మాలా నంతృ ప్పి ఆగు, 

వ్యంగ్యంగా ఆనుమాట, 

వచ్చీ రాక ముందే నువ్వు అనవలనీ న 

మాట లన్నీ ఆన్నావు. దాంతోనే, 

కడుపు నిండిపోయింది ! ఇంక భోజనం 

కూడా ఎందుకు 2 వా, 

కడుపునొప్పి వ చినప్పుడు 

అటుకులు తిన్నట్లు ఉంటుందా ? ' 
an) 

పరిణామంలో గాని 'చెడువని 

వలని ఫలీతం తెలియ దనుట, 

“ఆడుకులు దిన్న టగు నే కడుపున 

గుళు తినపుడు.) 
ఉ౨ఎ-౨ 

భార. (దో. 4 

“కడుపు నొప్పి వచ్చినప్పుడు అటుకులు 

తిన్నప్పు డు న్నటుం డదు రా 

తమ్ముడరా.? నొ, 

““ఆటుకులు రుచిగా ఉన్నా యని 

తింకే కడుపుకుట్టు వచ్చినప్పుడు బాధ 
పడవలని వసుంది,”? వా, 

కడుపుడక : 

బక తెట్టు. 

“వాని కడుపుడ కా! ఎంత రంప్ప్ర 

చేశా జే.) వా, 

కడుపపంట 

నంతానము, 

““కలుములవెలంది గారాపుం గడుపు: 

పంట. (శవ. 1.6. 

కడుపు పండు 

నంతానవలి యగు, 

“కాస మా కోడలి కడుపు పండిం 

దంటే చాలు . మొ కిం కేం శానా 

లమ్మా ల) వా, 

| 
| 

కడుపు పగులగా 

కడుపు చెరు వగునట్లుగా, 
శో -కాతిరేకము కలుగు 

నటుగా 4 

య 

“కడుపు పగులంగం గన్నుల గడుల 

నొల్చితి నీ రిచేమి 2) 

బుద, 1.99. 
యు 

కడుపు పగులు 

భరింవరాని శోకము పాలగు, 
“దిగులుచే నేమియు. చెలియక్క కడుపు 

పగిలి చెమర్చెల” 

వర, రా. వా, ఫు, 98, పం కి, 22. 
కడుపు పోవు 

గర్భ సావ మగు. 

“ఆవిడ కీ మధ్య కడుపు పోయిం 
దటి వా, 

“పాపం! ఆ పిలక నాలుగు నెలలోనే 

కడుపు పోయిం దట. దానితో సగం 
తీసీ పోయిం దిఎి 

కడుపుబ్బ నవ్వు పుట్టించు 

మనసారా నవ్వునట్లు చేయు, 
డు. 

“కన్యాకుల్క_ం చదువుతుంటే కొన్ని 

లో జ 4% ఘట్టాలు కడుపుబ్బ నవ్వు పుట్టిస్తాయి. 

నామ 

బా, 

కడుపుబ్బు 

1. ఏడనా రహన్యమును 
QQ 

దాచలేక పోవుట, 
“కడగి 

దిగదు.” 

గా, హరి, ద్వితీ. పం కి, 1085. 

“ఎవరిని రించి యే చెడు విన్నా 

ఊరంతా టాంటాం వేయంచే వదలడు. 

వాడ్ కడుపుబ్బు ఇంతా అంతా అని 

చెప్పిన గాని కడుఫుబ్బు 

చెప్ప లేం వా, 
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౨, అసూయ, కడుపు మసి యగు 

“వాడికి చే నంటే చాలా కడుప్రుబ్బు.” నంతానము వ్యర్గ మగు, 
వా, 2 

గ్ సప; తశోకము కలుగు, 

కడుపు బ్ చు ర్ ల నబేని కన్నతలి, కడ క గన బేని ప పొట్ల పోసికొను, నిం షి కాపు 
౬ 

“ఎచ్చోటం కడుపు (బోతునా యను 
మనీ గాచె దయ్యమ ! కరుణ లేచెలి 

జ. పార. గ౧.2/8. 

కడుపుమీద కొట్టు 
చుక.’ భార. విరా, 1,268, 

కడుపుమంట 

అసూయ, 

“వే నంకే వాడికీ కడుపుమంట ఎ) 
వా. 

కడుపుమంట పుచ్చుకొను 

కడుపును మండించు అనగా 

బాధ బట్టు, 

మక్కువ శే నా కడుపుమంటయు. 

బుచ్చికొనంగం బూని యీ చక్కెర. 

వంటిపండు తినసాంగి రటంచు...”) 

శుక, 8.876. 
చూ. కడుపు మంట పెట్టుకొను కడుపు 

మంట షోనుకాను 

కడుపు మంట పెటుకొను 

a 

రు 

' ఆవాలు పోసిన ట్లయింది. 9) 

 ఆయింది.? 

కడుపును మండించు; 

బాధించు, 

“వాడు ఊరిెకే వేధిస్తూ నా కడుపు 
మంట సెటుకంటున్నాడు.” వొ, బె 

చూ, కడుపునుంట పుచ్చుకొను, ' 
' కడుపులో చల్ల కదలకుండా 

టు పోసుకొను, 

కడుపుమంట శ oJ 

వేధించు; సాధించు. 
“ఆది నే నొకటి చేస్టే ఒకటి 

నాకడుపుముంట పోసుకొం టూ ఉంది 00 

వా, 
చూ. కడుపుమంట పుచ్చుకొను 

కడుపుమంట “పెటుకిొను, 

చేస 

' వాడి కేం కడుపులో చల్ల 

(7 బతుకు చెడగొట్టు; జీవనా 

ధారము వడగొట్టు. 

“ఆ యజమానితో ఏవేవో తంటాలు 

ప్రమిద 
వా, 

కడుపులో దుబెలు పోసిన ట్రగు 

ఎక్కువ సంకటంగా ఉందు; 

ఆవేదనగా ఉన్న దనుట , 

“ఆ విషయం వినేసరికి నాక కడుపులో 

హో 4 

కడుపులో కెలికిన ట్లగు 

నంకటముగా ఉండు. 

“ఆ బండికింద పడి చితికిపోయిన శరీరం 

చూచేసరికి నాకు కడుపులో ెలికినటు 

వా, 

సమా త్రం (శమ లేకుండ యా 

హాయిగా, 

“కడుపులోం జల గొదలక కలికి 
య 

వినుము, హంస, 4.60. 

కదఆ 

కుండా కూర్చున్నా జరిగి పోతుంది.) 

CK 



కోడు కడు 869 కడు... కేడు 

కడుపులో చెయి పెట్టి కలచిన | కాశ 
ట్లగు 

స యేమెనా వడిం చేడి ఉందా? 

శవా 933 వా, 

పీవరీత వుయిన నంకటము ' కడుపులో మంట పడు 

కలుగు 

విణారముతో పి 

గన దనుట, 

““కడుప్రులోం జెయి వటి కలంచిన 
చన. 99 లు 

గా, వారి. ద్వితీ. పం క్రీ, 1728. 

“ఆమాట వినేసరికి నాకడుపులో' 
యి “పెటి కలచిన టయిందిలి చా. ఫీ బై స 
చూ, కడుపులో వెయి పెట్టి తిప్పిన ట్లగు. 

కడుపులో చెయి పెట్టి తిప్పినట్లగు 

! 

| 
| 

| 
| 

“బావురు మంటూ ఉన్న యీ యిల్లును 

చూచినప్టు డల్లా కడుపులో చెయి 

పెట్టి తిప్పినట్టు “అవుతుంది, 0 

కడుపులో దేవిన ట్లగు 
చూ. కడుపులో చెయి "పెట్టి కల-చచినట్లగు, 

కడుపుతోవలి పుండు 

చెకి కనిపించని బాధ, 

తాళ. సం. 11.8 ఫా. 88. 
చూ. “పేగులోపలి తీట, 

కడుపులో పెట్టుకొను 

తవ్వులను మన్నించు, 

“ఏమీ ఎరగనిపిల వాడు. 

వేనినా మారు కడుపులో . 

"కాపాడండీలి 

“వా జేం చేసినా “నేను 

పెట్టుకొంటూ వచ్చాను. 
ఠి 

కడుపులో (పెవు లరుచు 
ఆక లగు, 

“కనా కడుపులో (పేవు లరుసున్నవి. 
‘4 

CM 

“పెటుకొని 
లు 

వాం 

టౌ 

ఏం తపు ' 

కడుపులో 

| 

. కడుఫులో మంట మండు. 

ఏీకారము కలి. కడుపులో మంట మండు 

అసూయ కలుగు, 

దు ర్శారుల కడుపులో మంట 

మండె.” శతా, 115. 

కడుపు వచ్చు 

గర్భ తగ్గు. 

'“ఆపిలకు చిన్నతనంలోనే ముగుడు 

పోయాడు. పాపం! ఏం చేసుంది. 

ఎక్కడ ఎవడు మోసం చేశాడో 

యేమో! కడుపు వచ్చింది. ఇప్పుడు నలు 

గురిలో తల యెతుక్రో లేక బోతున్న ది.” 

వౌ, 

కడుపు సాగు 

తిండి 'లేకుండు, 

కడుపు నిండా తిన్న ప్పుడు 

కడుపు ఉబ్బి వాడవు తక్కు 
వవుతుంది. అది లేనవ్వుడు 

పొడ వెక్కు_ వవుతుంది, 

“అంతేగా వాని కడు పు సాగిన 

దేమిటి 2? 

౫ర్భశోకము. 

సుతు తెల్చంగగరాని గాసి 

"జీవీ. 9.98, 

చూ, గర్భవో కము, 

మ. 
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కడుపెడు కుమాచ లేక ఉంట అనే అరంలో 
య బై. 

కడుహునిండా నంతానం, అలవాటులో ఉన్న చే. 

కడుపెం జేసీ కొమౌళ్ళ 6 గదాంతులల . “బాముండిజేవి గరము గణక బొనీ 

వోవకుండ రాత్సనుల నెల్ల, (మింగిఎ 
దగం గన్నట్టియిల్లాంద్రవక్.” 00 య 

కమా, 12,11], 

చూ. కడుపు నిండా పీలలు, | కతకారి 

కడుపే కె లాసము | _ మాటకారి, 
షొ ' “నెల లెనెపెద్దలు నేరనియట్టి, కటి 

తిండే సర్వన్వము, | పులు గటిచె నీకతశారి బిడ్డ.) 
తన కడుపు నించుకొనడం' అష్టమ. క. 1.82. 

తవృ మరొకటి కాబట్ట చూ, కతలకారి, 
ల ౮ 

దనుట, కతకు కాళ్లు, ముంతకు చెవులు 

స్వార్గపూరితు డనువట్ల కాప ఉండవు 

యోాగించే వలుకుబడి, అనంభవము లనువట్ల ఉవ 

“ఆంతముగం జూడం డంత వేదాంత యోగించు వలుకుబడి, 

విద్య, కడుపు కైలాస మరయ నక న్ “కాడుకుపయి నీకుం గడుం (బేముడి 
యతికిలి పంచ, (వేం 2.94. గావునం గతకుం గాళ్లు ముంతకుల చెవు 

“ఏవ రెట్లా పాడై పోతే యేం* వాడికి | లీవడిగాదవు రాజ... సారం. లీ.1రి, 

కడు సే కెలాసం, న వా... రూ, కథకు... 

కడాయముగా _కతప్యత మిచ్చు 
G 
నిర్బంధంగా-తవ్పకుండా చేయ గట్టిగా చెప్పవచ్చు; ప్రమాణ 
మ నున ట్లు గా. (తమిళం- వ్మత్ర మివ్వవచ్చు. 
కటాయం _ తవ్పక) “కతపత్ర మిడవచ్చు. గల -గాంచునపు 

లు ర్ డెనం నోరికం బరకాంతేం గోర 
రాయలసిమలో వాడుక్ : : డనుచు.) 

“ఆంతే కళ్రాయం గా మౌట్లాడి తే ఎట్ల పాండు. 1.168. 

నప్పా! కోంచెం వ్యవధి ఇవ్వు నిల్చి కతప(తము 

వోయి ఉన్నా నిప్పుడు.” వా, 

66వ్రాడ్రు నన్ను బాకీ తీ ర్చి తీ రా లని (వమాణవ[తేము 

కాయం చేస్తున్నాడు. $ 9 వౌ, (వాసి ఇవ వచ్చు ననుట. 

“కతప।త 9 
కణక బి వెసి వోవకుండ [త్ర మిడ వచ్చు 

పాండు. 1.68. 

ఒక్క_ ముక్క- విడవకుండా - కతలకారి 
పూర్శిగా అనుట, కణిక = ఉండ చూ. కత కారి, 



కత___కత్త 971 క త్రిక త్తి 

కతల పుట క తర ఆడిన టాకు అనులుమె 
ర అలానే న్ చా 

కథల కాణాచి. ఏర్పడినది కావచ్చును. 

| రిల, 39 

కాణాచి అన్న అ ర 0 లో ౧౧ 
తక ట్ర కటు 

ఎన్నో పదాలతో శే విన. రద ర్ట 
వస్తుంది, ఏరోధము పూను; వగ బట్టు, 

“ఆన విని -కూంమావతి వరా మున ర్ త్తి, పోరాటానికీ వ ప్రసా 

నవ్వు జనింపం గతలమునిపుట్ట సుమీ, | నూచకము, 

కన నీదు కడుపు బ్రహ్మకు...” “వాడు నామీద కతి కత 

హంస, 2,71. ఊన్నాడు.”) వన 
చూ. అబదాల పుట, 

థి లు 

క తరించినటు 

తుంచినటు, నరిగా, 
దం ౧ 

ఆట్లునకు బదులు చందము, 

శై వడి వగైరా ఉపమాన 

వాచకా లన్ని టితోనూ ఇది. 

ఉవయు క మనుతుంది. 
అవానలే 

“క తరించిన చందంబున. బంచెంబు 

సజిచినవిభంబున.’” ఉఊఉ.వారి. 8.1238. 

క తరి గలయు 
ne 

నంకర మగు. 

క_త్తేరలో ఇ, 

ఇటుది టూ కలగలసి పోవు 

Gl వచ్చిన వలుకుబడి, 

(“వర్షములు నాశమంబులు వసుమతీళ 1, 

కలిగయుగంబునం ౫ తరిం గలనస్పోవుల” 

న్ పారి, టా, 9.87. 

“పెరుగును వడ్డును కలిపిన, కరణికా | 

వర్ణాశ్రమములు క త్రరిం గలయున్ ఎ) 

జేమి. 8.218. 

క తరిలు | 
wD 0 

కదలు, 

ఆపె 

“పీకు నామోద క త్తి కట్టి కే ఏం లాభం? 

అసలువాడు వేచే ఉన్నాడు. 53 వా, 

లూ. కలి గట్లు. 

కత్తికి ఎదురు లేదు 

వాడి మాటను కొ దనేవాడు 

ఎవడూ లేడు. వాడు చెప్పి 

న క్లుల్లా జరుగుతుంది అనుట, 

“ర పది  పలెల్లోనూ ఆ రెడ్డిగారి క చికి 

' ఎదురు లేదు”? వా. 

కల్తి వట వరా[కమ్మవాభవ 

సూచకము, 

కత్తికి ఒడ్డుకొను 

క్ష లిదెబ్బ కాచుకొను, 

“| వేటున కె తినటి (పతివీతుని క చికి 

నొడ్డుకొంట యె,చో+టను గల్లినట్లిది. 10 చి 
ర, 72. 

క త్రికోత 
అలల 

ఏవరీత మెనపోరు, 

తాళ్ల, సం. 8.181. 

' “ఈ క తికోత పడలేకనే ఆ కోడలు 

శాపం ఈ ఇంటోను ౦డీ వళ్ళి 
(౧౧ 

జోయిందిలి వొ, 



కత్తి__క శ్రీ కత్తీ___క త్తి 

క తిగంటము 
అనాలని 

బిక్ష వైపు తాటాకులు కోసి 

కొనుటకు ఉవయోగించు. 

క త్తిగా, ఒక వెపు పు [వాయు 

ఉరు సంటముగా ఈఊవ రరా 

గించునది, 

“ముదుక తలపాగయును బాహుమాల 

మంగు గవికె చరప్రటొరలోని కతి 

గంట, మలతి నీర్కావి దోవతి యమర 

(గామ, కరణ మేతెంచి రెడ్డి చెంగట 

వనీంచె,.? శుకో 2.416. 

క తిగొంటులు 
అలన 

జూచి రంపాన పెట్లువారు, 

(క్ట తెగొంటు లెనయ త్తగంతు. 00 

కమా. 8.]85, 

క తిపీట 
pre) 

కూరలు తబునుకొను కత్తి 

గల వీట, 

(రా క్ట చీకి కీట యిలా తీసు సుకు వచ్చి కూరలు 

_రఈ50చుకోని -గానీ యియండులి 

తరుగు. న నాకు చెయ్యి తీరడం 'లేదుల వా. 

కత్తిమిది సాము 

క ష్రనాధ్యము; 

(వలెము, 

అనలు సాము వేయుపే కవం, 

ఇక కత్తిమీద వ. 
తశుణంలో నైనా తెగిపోవచ్చు | 

ననుట పె వై వచ్చినవలుకుబడి, 

కపరికింపరో దొరతనపన్, సరవుల్ మతే 

క్ త్రిమాంది సాములు సుమో)!” 

కవల, 4.52. 

వాడితో వ్యవహారం క త్తిమోది సాము, 

అసిభారా. 

క త్తి రాతికి పాసినగొంటు 

యమొండివెధవ. ఒక తిటు, 

కత్తితో నటికినా, రాతితో 
మూదినా చావని గొంటు వెధ 

వ అనుటడైె వచ్చెనేనూ. 

““పలుగ త్తి శాటీకం చాసిననొంటు. 
గౌర. హరి. ద్వి, 651, 

కత్తిరించు 

వొంగలించు; ఖండించు, 

శక తిం గుతుకను విజానల గ తరించి, 3) 

చంచా. 2,88. 

“బాడిచేతి కేది యిచ్చినా కాస్త కత్తి 

వా, 

చూ, జేబులు కత్తిరించు. 

ఎ = నెత్తురుచుక్క లెదు 

వనవిలవెలపోయను అనే 

అర్ధంలో ఉపయోగిస్తారు, 

క్ర తో కొట్టినార కం చిమ్మే 

స్థితిలో "లే దనుట. 

“ముఖంలో” అన్న ట్టుముందేదో 

ఉండి తీరాలి, [కింది వలుకు 

బడిలోనూ అంతే. 

క్ర 

' “వాడు చేసిన వెధభ వపను లన్నీ నేను 
| 

| 
| 
| 

| 
| 

| | 
| 

| క్ర 
/ 
| 

పెట్టి చెప్తే స్ప 'సరికి, వాడి మొహాన కత్తి 

వాటుక నెర్తాదచుక్క. లేదు.” వొ 

కత్తి వేస్తే నెత్తురుచుక్క లేదు 
ఆశాల అలనాటి మ 

"విల వలపోయె ననుట, 

' న న్నన్ని అన్నా డా! అకస్మాతుగా 

మొన కతి వీ సే 

ఏశా స పొరణా టొ చ్చి నా తగులు: 

వంటాడు, 99 వా, 
i 

'అక్కాడ నేను కనిపించేసరికి వాని 
చనెత్తురుచుక్క_ 

బొ 

చూ. కత్తివాటుకు... 

లేను. 
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కత్తు కలుపు కత్తులు గట్టు 

ఏకీభావము చెందు; జత వగ పూను. 
కలుపు. “కత్తులు గట్టి కోలం గొటిన "తేజం 

“వా డా ఊరికి వెళ్ళగానే శెడ్డిగారితో గున) హర ర 

కతు కలుపుకొన్నా డు. ఇం శంఖ? వా చూ, కల్పగట్టు. 

కత్తుల పచ్చడిగా చేయు 

కై మాకువలె ముక్క_-లు. 

ముక్క-లుగా నబుకు, 

“కతుల పచ్చడిగా జేని నట్లు, తుత్తు ' 

ము 3 రూపు దోంపక కలని, : 

శా, హారీ. (పథ. పం క్రీ. 517_18. 

ర్త త్తుల టోను 

ఆటూ యిటూ కద లనీని 

ఆటంకము. 

అతితర మెన బాధను కలిగిం 

చునది. అటూ ఇటూ మనల 

పీయనిది, 

కత్తులభోనులో వునిషి దూరి 

నవ్వుడు ఎటు మనలినా క్తి 

గుచ్చుకొంటుంది, 

మొదలయిన (కూరమృ గా 

లను ఇలాటి కత్తుంబోనులో 

వెడతారు, అందువై 

పలుకుబడి, 

“ఆతయు మామయు మగండును, 

గతులబోను లయి 

సెపుడున్.. 
ఏమిట నించి చూచినకా, గత్తుల 

నోను కాంపురము కామిని నీతల6 ఫొప్ప 

దియెడ౯ .)) వెన్న. 4. 277, 

ie పిల్లకు ఆ త్తవారిల్లు జక కత్తుల 

బోనులాగా తయా రయింది. 

విజుసు గావలె 

వా, 

పులులూ. 

జెమి. శి.నిరి. 

కత్తులు నూరు 
' UE 0) 

వగ గొను, వోరాటమునకు 

సిద్ధపడు. 

ఆ నాడు యుద్దనన్న ద మగు 
ధి ధి 

టలోక తులకు వదు పెట్టుట 

ఉత త ఇ 4 ప ౪ $ ఇ కళని బస్స ని 

వింఠిబాం ఊక “జపం పిడి కతులు 

నూర "నేతటకి కాలి) రాజశే. 38.109. 

కకకాయజుం ఊడాకశపె నరిగి కత్తులు 

నూటుచు నుండు నదటనా. 0 0 

కళావఫవూ. 7.85, 

“ఆదోదా తనక నే నడగానే ఏదో 
౧ 

చేయలేదని అతగాడు నామోద కతులు 

నూరుతు న్నాడు. , 

కత్తులు కఠారులు సూటు 

వగ గొను; తగాడాకు సివ 

“ఆ వ్యాజ్యం చేశా నని నామీద వాళు 

కత్తులూ కళారులూ నూటుతున్నారు. శ్ర 

చనా 

చూ. కతులు నూరు, 

CH 

క తెరకాలు 

ముర కాలు, 

క తెరగాయము 
అతు 

ఒక విధమెన కిటికీ, 

““పురిచుట్టుకా నిళరుండు సారణుండు 

నుక ధోజాంధకుల్ గాడ క్క తెర 
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గాయంబుల గండముంగిళుల . 

తరముకొ శోధనదీవె లెతిం) 
న్ు 

రకా, హరి, 

క అరదొంగ 

జబులు, 

లగునపి క తిచించుకొని 
అయనే 

పొంగ ఎ ON. 

వ్ర ద్రి గా ఉన్న తావులో మదరా. 

నంతా క తెర దొంగలు ఎక్కు వె. 

పోయినారు.” వొ 

క తెరబావిలీ 
గనాబకు వెటుకొను ఆడవాళ 

ర్ల ౧ 

ఆభరణము, 

వే. గూబబావిలీ ఛచాపిరీ 

అని కూడా నేడు దీనిని 

అంటారు, 

రూ. క తెరచావిలీ, 

క్ర కైరయెండలు 

మండు కుండలు. 

కల్తెర అంజు కృ త్తి తిక, కృతి డ్ 

కా నత (తంలో సూర్యుడు 

ఉండెకాలాన్ని దవ్నీణాం 

(ధంలో “క తెరి అంటారు, 

అవా డటు'వై పు ఎండలు వివ 

రీతంగా ఉంటాయి. అకు రత్త 

రాదిలో నేవూ రోహిణి 

కా ర్రిలో ఎండలు ఎక్కునగా 

ఉంటాయి, 

“అప్పుడే క లెరయెండ లారంభ మయి 
నవి. 

డం సాధ్యం కాదు.) "వె, 

2.94. | 
“నీ కథ కట్టిపెట్టి ఆప నేదో చూడు? 

నిరం ' క్రథ కట్టిపెట్టు 
రు ఈ 

ఆ 

| 
| “కథ చాలా దూరం 

ఇక మధ్యా న్నాం బయటికి 

0 

ర (వనంగం వ్రాలించు, 

భామ. 

కథకు కాళ్లు ముంతకు చెవులు 

కల్పించు 

అనంభవములను సంభవము 

లనునట్లు, చెప్పు, 

“కడమ వన్నియు నియ నేల కతీకం 
గాళు ముంతేకుం జెవులు గల్పింప ముజ్జ 

గముల.,’ సుదక్నీ. 4.25. 

కథకు కాళ్లు లేవు ముంతకు 

చెవులు లేవు 

కల్పతకథలలో వా న్తప్ 

కతక్రు, (వత్యమయ్మవ వమాణాదు 

లకు తావు లేదు అనుట. 

“మోట నొక్కి తే నారంగాల్మూ 

మౌళిగలూ ఈ నవలల్లో. కథకు కాళ్లు 
"లేవు, ముంతకు ఇవులు లేవు కదా" 

కథ చాలదూరము వెళ్లు 

మించి బోవు, 

ఆ వ్యవహారం కాలా నడి 

చింది అనువట్ల 6వయో 

గిసారు, చేయి డాటిపో 

యింది, ఇక మనం చేసే చే 

ముంటుంది అన్న యలు 

కూడా యిందులో ఉన్న వి. 

వెళ్ళం దన్న 

మౌట, వీడు పిలవడం వాడు రావడం 

కూడా నాక తెలీకనే జరిగిందీ 2 

వొ, 



కథక థ పిర్ర కథ... కద. 

| 
కథ తెలిసి వచ్చు ' కథలూ కారుణ్యాలూ 

బండారము బయట వడు, కథలూ అప్, జం, 

“ఏమీ “తెలియని ెతులను ఏడిపించు. చూ, కథలూ కారణాలూ, 

కొని తినినట్టు కాదు. కరణమయ్యతో 
కంటు కట్టుకం యే ని కథ తెలిసా 
నుంది,” వా, 
భవాని కథ ఈనాటిక్కానీ నీవ తెలిసి 

కథా కమామీషూ 
పుట్టు పూరో_త్త రాలు, జం, 

“దాని కథా కమౌమోపరా చెబుతాను 

| రాలేదు. చే చెప్పు డనగా చెప్పాను. నిను.” వాం 

వాడు వటి దగుల్బాజీ ఆని ల్ల) వా, కథానాయకుడు 

కథల కామరాజు ముఖ్యుడు, 
' “ఈ వారజ్నుంలో కథానాయకుడు 

పుట, 8S 
కథల అరు 'మో మామే. వా. 

“వాణ్ణి పలకరి సే ఒక కథ చెపాడు, న 
అస శ ల 

ఆ కథ్లశామళాజుతో పెట్టుకుంటే. కథా కెషు డగు 

మన మోనాడు కొంప చేరుకున్న శే 1౫ చనిబోను. 

వా. చూ, కీర్తిశేషు డగు, 

కథలు పన్ను కదలారతి పశ్తెరము 
కల్పించు, ఏవో కల్పనలు చేసి వధూ న కా దులు గృహా 

మోనగించు, '  (దవేశం చేసేటవ్వుడు హారతి 
“కఅకంఠ ! యిది యేల కథలు వన్నె: యిచ్చు వేము, 

దవ?) సవ 4 104, శ్ కదలారలె ప్గారంబు బసవ. 4. “ ' సొంఫుని?” చంది, 4.68. 
భూ, కథ లుపన్ను, కదలించి చూచు 

(అ) 
కథలు, నీతులు, కారణాలు వ్వ వా స గాఅ తై 

కథలూ అప్, జం, నచిన శ యం కలు సుకొను, 
“కథలును నీతులు గారణంబులును. | 

పండితా, (పథ, దీమా. పుట, 152, | “పోనీ, మా మౌమ ఏమంటాడో కాస్త 
వాడుకలో రూవం : కదలించు చూడు. తర్వాత సంగతి 

' చూత ం4?? ల్ 

కథలూ కారణాలూ, చూ, కదిలించి చూచు. 

కథలూ కారణాలూ ' కదలించు 

కథలూ అవీ, జం... అనవసనరముగా రెచ్చగోట్లు, 

“వదే మధ్యాహ్నం పూట కథలూ, “కదలింపకము నన్ను గన్న 

కారణాలూ చెపూ ఉంటుండి మూ మాయయ్య .?” పల, పుట, 45. 

బామ్మ.) వా, (కన న్ననవసరం గా కదిలించకు. తర్వాత 

చూ, కథలూ శారుణ్యాలూ, విచారిస్తావు.” వా, 



కది కన §76 కన... కన 

కదియ బడు ' “క్షనక్షన వెలుంగుచులి దశా. 1.182. 

) .  ఉహాయిిలో నిషూలు కనకన మండు 

కలబడ్వుు వోరులో ఎదు | కున్నాయి. | చా, 

ర్కొ-ను, . 
“ఆ కతి మాళవుండు గదియంబడి.) కనకన మను 

- దళ, 12.65. . కణకణ మండు, 

ఆ | శక్షనక్షన మను నిష్పుందునుక లన6గ ఎ 

కదిలించి చూచు యయా. 2.76. 

(వస్తావవశంగా ఇంగితము'! చూ, కనకన. 
తలుసుకొను, 

“అతణ్ణి కడిలించి చూస్తాను. అత డేమం 

టాడో చూచి ఆతరవాత ఈ విష 
యంలో ఏదో ఒకటి నిర్ణయించు 

శొందాము.?” 

“వా డమోా పిలి సే తప్పకుండా వసాడు 
అని నువ్వు అంటున్నావు; రాడు అని 

నా నమ్నకం. అయినా కదిలించి 

చూడు. పోయే "దేముంది? వా, 

చూ. కదలించి చూచు, 

కదుపు గట్టు [కొను] 

గుంపు కూడు, 

““పృులుల కూనలు జింకపిలలు మ్భ 

గేంద, పోతకంబులు నాల (కేపులును 

గదుపు, గట్టుకొని కూడి మాడ.) 
శం, శాకం. 2.49. 

కదుము గట్టు 

దొబ్బ తగిలి వాచు, 

“నా మోకాలికి ఆ వాకిలి కొటుకొని 

కదుము కట్టింది.) ర 

కనకత ప్పెట 

బంగారు తప్పెట . 

వాద్యవి శేషము. 

కనకన 

కణకణ (మండు) 

వొ, 

న NE 

చా, | 

' కనకనలాడు 
చూ. కనకన నును. 

కనకస్నాన మాడించు 
బంగారువిట ముంచు; అనగా 

అంత పచ్చగా అనుట, 

“మేసూాయత, డంబుతోడ వచ్చె. దుంబు 

రుండ్కు కడలవారిని గనకస్నాన మాడిం 

చు పదకమును సు నే (తేపట ము. 

దాల్చి” కళా, 2.82, 

కన నోపునె నుదుట కన్ను గల 

వా డెనన్ 

ఫాలాతు డయినా కన్నెత్తి 

చూడ లేడు అని అరం, 
థి 

ఎంత గొవ్చవా జైనా దాసిని 

కన్నె ర్తి చమూడజాల డనుట, 

“మతా్క్కాంతారముం గన నోపు నె 
నుదుట గన్ను గలవా? డైనన్ ౨? 

కుక. 1.280. 

చేటిరూవం : 

“ఫాలాఠు డయినా నే నేను 

జంకను, ” ఇత్యాది. ఎం 

కనరువోవు 

కాటు వోవు. 

మంట నరిగా లేక నంట చెడి 



నవ్వుడు వేసే వానన ను లేక యుం, డిన మజి యూరకండె 

కనళూ, కాటూ అంటారు, దవు...ి? శుక, 2.226. 

కకనరు వోకు ండం గా చిన యాన 

వాలతో.) శృం. శాకుం. 1.18ఏ, 

కనరెకు గ్రా 

కాటు పోయి వాసన వచ్చు. 

“ర్మ కూర కన రెక్కి_ పోయింది. 

విన లే నంటే తిన లేను. 

కనాకష్టం 

కనీనం 

“ఆ తిరనాళ్లక పో వా లంకే కనా 

కస్టం చేతిలో పదిరూపాయ లన్నా 

ఉందవలె గడా! 

కనాకష మెన 
63 4 

అతిసిచ మయిన 

బౌ, 

CR 

కొత్త. 25కి, 
కనాతి గోడ 

బటతో కటిన అడు, వాదు, | 
6 6౬ Gs © | 

వావిళ్ళ ని | 

రసి గుడ్డి _ విని చెవుడు 

కండ్లుండి కాన లేక ఏను లుండి | 

విన లేక పోవుట. 
“కని గుడ్డును నదె విని చెవుడును నిదె.” 

తాళ్ళ. సం. రి.1రి5్, 

“కని (గ్రుడ్డియు విని ఛెవుడును, జనవర | 
సీ మాయ॥ి(క నసాధ్యము గలే 2) 

కవిక, 

“మో లాంటివారి కెవ శేం చెప్తారు? 
కని గుడీ విని వెవుడూ.) వా, 

కనినది గాదు విన్నదియు గ గాచు. 

అపూర్వం ; ; అసంభవం, 

స. “నేయ గనినది కాదు 

| 

విన్నదియుం గా దడి తెల్పిన చెల్బు జోలి, లేదు? 

వాడుకలో నటిరూవం: 

కన్నదీ నిన్న దీ కాదు, 

క నిపటు 
య్ 

కనిడెటు 
లు 

చూ. కనిపెటు 

కన్ పెట్టు 

పదో "తెలుసుకొను, 

ఇందులోని ఆంతర్యం కనిెపటి చె చెప్పా 
డి 

వం కృతజ్ఞుణి.) వా. 
షణ 

చూ, కనిపటు. 
A) 

కని పెట్టుకొను 

ఐరీకీంచు. 

“సి వొనర నితు చేను గని పెట్టుకొని 

వచ్చి.) కళా. 5.197. 
“పసి క్రోం నేను పొద్దున్నించీ కని 

పెట్తుకొని ఉన్నాను. వా 
౬ 

కని పెంచు వయసు 

పిల్లలను కని దెం చ వలసిన 

వయసు అనగా యావనము, 

దశా. 6.45. 

వాడుకలో రూవం: కసీ 

చెంచే వయను, 

కని యెత్తి పెంచు జోలి లేదు 
కని వంచే బాధ్యత లేదు, 

"నీట్ వాడుకలోనూ ‘దానికీ 

కని ఎంచే వాధ లేదు 

అన్నట్లు వినవ స్తుంది, 

“విడ పాపల6 గని యె తి పెంచ 

ల హంస 8.181, 



కసీ _కను కను__కను 

కనీ పెంచే వయసు 
యావనం ; (పాయము, 

ఆడవారి విషయంలోనే దీనిని 

ఉపయోగిస్తారు, 

కసి పెం చేవయసులో ఈ మలేరియా 

పట్టునన్న చేమిశే నీవ ౪) 

కనీసపక్షము 
అధవమవతుము; 

తక్కువ కాకుండా 

కళజంర పుర పాలనం బొసంగి సాకిన దాత 

కనీసపతు మాం) నా. 245, 

“కసిసపక్నం ఆసభకు యా ఖె వేలమంది 

CR 

అంతకు 

జనం వచ్చి ఊంటారు,”? వా, 

కనుకట్టు 

1. మాూనగించు, 

కన్నులు మూయు. లత్ణ 

యా వంచించు, కానకుండ 

చేయు అని కూడా అర్థం, 

“కనుకోట్లి గాం గేయగర్ను. డాంగురు 

మూత, లాడించేె వ త్సాపవారణ వేళ ,? 

పాండు, 8.175. 

2, బ్రం| దజాలము., 

మంత్రముతో ల ఉన్నది కన 

బడకుండానో, మరొకవిధంగా 

కనబడునట్లుగానో చేయుట, 

కకక్షనుక్ర ట్లూనర్చిన ఘాత లిడినఎి 

(పబంధ, 7.రెరి. 

కనుకట్టు విద్య 

ఇంద్రజాలము, 

కనుకని 

వేగముగా, సం భమముతో, 

| భార. ఆర, 6.28]. 
| “శాందికీక లె కనుకనిం జని.” 

కమా, 2.76. 
65 కతురత్నకులం దాకి కనుకనిం బో. 

(దోలి? మా. 2.66. 

““ఎదిరిరిప్రుల్ , -గాలుదురు వినిం గను 

కని దూలుదు రెంబేని నర్క_తూలమ 

వోలెన్ .) అడే, 4.17. 

““కనుకనిC దొల్లి దానిచెసం గన్నుల 

జూాా-చినవాని నేయు న్యా మననీజాడు.'? 

ఆడే. 8.155. 

కనుకని బాబు 

వేగముగా పాటు, 

“కప్పులు వెనుదగులం గనుకనిం చాటి.” 

భాస్కు_. యుద్ద, 650* 

కనుకలి 

చూడగా కలిగిన (ము. 

ఇలాంటిే - వినుకలి 

(6క్టర్ర నుర్గి నిను జూచి కనుకలిం గలి 

చిన. పడంతుల నిషు అము 

గా) కుమా. 5.74. 

“ఇన్నాలతి చెలువంబు గన్న తర్ 

(పీయాం,డే నను గనుకలి నవయకు న్నె.)” 

భార. విరా. 2.27. 

“ఈశ్వరుం జాచి కను కలి నిందెియ 
స్టలనంబు గాయ)? 

పండితా, (పథ, వాద. పుట. 658, 

““కనుకలి వినుకలి గలిగినట్టి పాపము. 

భాగ. 6. స్కాం, 46. 

దృష్టి చూపు ఆని వావిళ్ళ ని, 

అది సరి అని "వె వ వయోగాలు 

సూచించుట లేదు, 

కను కల్లి 
My 

సావధానతతో, 

కల్పు 
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“కనుకల్లి తత్పాద కంజాతములకు' 

సా(గిలి మొక్కి లి) 

వర, రా. చొ. పు 195, పం క జ. 

“ర్మ నిషయంలో శా స కనుకలిగి ఆ 

ర్రించక పోతే (ప్రమాదం తప్ప ద 
హంటాను. 9 వా, 

చూ, కను గలిగి... 

కనుకుట్టు 

వగ దాయి; అసూయ, 

“ోకలువకనుకుట్టు. 99 సాంబో, 2.,]కీర్. 

కమా డికి నన్ను చూ సే కనుకుట్లు. 0) వా, 

కనుకుట్టుత నము 

అసూయ; ఓరం బేవితనము, 

“కనుకుట్టుత నంబున నతని ధర్మంబు 

నకు విఘ్నంబు గావింపం దలంచి? 

భోజ, 6.125. 

కనుకూర్కు. 
సిదించు, 

“జరఠ యొకర్తు...కనుకూర్కు 
చుండ.’ రమా, 2.97, 

కనుకూలి 

గింజల కూలి, 

(బాను, 

కనుకోనలు 

కండ్ల లోతులు, 

“వాడికి కనునోనలలో ఎక్కడో కాస్త 
ఊపిరి టకటక లాడుతూ ఉందిం” వా, 

కనుగంట చూచు 

కన్నులార చూచు, 

కనుగట్టు 

కనులు కానకుండా చేయు, 

వుటువించు, వమూనగించు, 

|  “పీకామ శా స,ముల్ బిడ్డ, కన్లట్టి 

కాళ్ళను గట్టింప నెట్లు, విచ్చేయు. 35 

| 
| 
' 

| 
ను! వ 

'కను గలిగి యరయు 

పండితా, (పథ. పురా. పుట, 862. 

“కనుగట్టి గాంగేయగర్ను డాం గురు 

మూ6తే, లాడించె వతాపవారణ వేళ , 3) 

పాండు. తీ.178. 

“సారిది నిందలి కనుగ టి సున్న. 

బెట్టి రాధి. 4.81. 

భూ, కనుకట్టు,. 

జాగ త్తగా వరిశీలించు, 
“కను గలిగి యరసిననుం జేటపడీ 

యొడు.” భార. శాంతి, 2,366. 

కను గలిగి మెలగు 

జాగర్త తగా మెలగు, 

“ానిమిటియయు నత్త వదినెలు, కను 

గలిగి మెల౦గ వడలంా “నెడ 

లేమిన్ ,.. శుక 2. 508, 

కను గల్లి యుండు 

జా శ తతో నుండు, 

“తనకు మృత్యువు చేర దటి యయ్యొ+ 

గాన, కనుంగలి యుండ వేగమె 

పల్కు_6 డరిగిం: 
వర. రా. సుం. ఫు,89, పం క్రి, 17, 

కనుగవ కోరగించు 

కను అజు నగు, 
లు 

“అచ్చట నెత్తురు (గక్కెనో యనం, 
గను6గవ గోరగింప. బొెడక శు 'సముజ్ఞ ల 

సాంధ్య రాగ ముల్ ౨? పారి. 2.82. 

కనుగవ నజసంజ వొడము 

కన్నెల చేయు అనగా 
లు 

రకోపీంచు. 

కచ ,య్యన వచ్చి యొక్క నెచ్చెలి, కను 



కోను... కను లర0 కోను... కను 

గవ చనెజిసంజ వొడమం౭-గా ని టనీ 

యె౯ా,”? పారి, 1.74. 

కనుగానమి 

గర్వము. 

కనుగాప్ప 

కనున గను (గ్రహించి వనీ 
రా 

చేయు సేవకుడు, 

క్ నీ పెట్టుకొని యుండువాడు, 

6కనుగాపు ౪ లట ము వ్వె టి యు జేనీ 

చేనీయయును వేస సం? పార, 8.1]. 

కనుగిట్టు 

కను గీటు, 

“కనుగి టి చూఫువారును.. =) 

కుమా, 2౨,82. 

కనుగిజప్పు 

కనునన్న చేయు. 

“వి పస్థాలిత్యము బె బెలు సేనీ కనుగిఅిఫు | 

సభన్ ౨: ఆము, 4.47, 

కను గీటు 

కనుసైగ చేయు, 
QQ 

““గాతము డ' తీకిం గను గీయెలటి 

గౌ, వరి, (పథ. పం కి. 125. 

కనుగొనల నిప్పు లురలు 

కోపీంచు, 

కోోవము వచ్చినప్పుడు కన్ను 

లజ్జబ డుట ద్వారా వచ్చిన 

పలుకుబడి, 

“అని తెంపు చేసీ క కనక నం, గనురగొనల 

న్నిప్టు లుఠరలలగా వాలము.. 

శుక. 2. 252, 

చూ, కన్నెల; కన్నెజ్రి చేయు, ' 

కనుగొలుప్రటయున్ ౫ * 

కనుగొను 

కన్ను గలుగు, చూచు, 

“ఈ తటినిం, గను గొను పుణ్యు౭డు 

మిక్కలి, కనుగొను నెన్నుదుట.” 

దశా. 1.128. 

. కనుగొలుపు 

నె గ చేయు, 
గనుపటు ననుంగుపట్టి 

పీలా, 1.84. 

రూ. కనుగిలుపు, 

దా 

“తన మోలం, 

కనుచాటు 

l. రహస్యము, 

“కన్న యాత్మజానిం గనుబాటుగా 

' నుండలను జూటు వటి 
డ్ 
రంగ. ఊత. 92, 

2. కనువుబుగు, 

“చని నూతిలోపల గుభు, లన నొకగుం 
, డెత్తి వెచి యల్ల నం గనువా, టున 

నిలువం బడియె.. శుక. 2.185. 

' కనుచాటు చేయ 

అదృశ్యము చేయు. 

“రాఘవామోఘా[ స్త, మేను, కను 

బూటు చేసీ యేగతి నెనం దొలయంి, 

చంపి వచ్చెద.” 

వర, రౌ, యు. క్ర 45, పం క్ర 12. 

' కనుచాటుతిండి 

చొంగ తిండి, 

ఒకరికి తకేలియకుండా అనుభ 

పంచుట అన్న అర్థంవిరాద 

లతుణయా వ్యభిచారం అన్న 

అ ర ౦లో కూడా యిది 

(వయు క్షం, 
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“కనుచాటుతిండి నడిపిన పనులం ; క్రన్సదోయి పదివేళల్ వలయు 
గండలును బెరింగి బకుతం (డి హీడిం,బుని 5 3 

కొడుక...” శుక. 2.207. అంత దర్శనయము అనుపట్ల 
వ వలుకుబడి, 

రహన్య్మవవ_ర్తనలు _ వొంగ, 

మాటు వంవహారాలు, 

“సతి కొడిగట లేనికనుచాటు మెలం' 
రు | 

కవ తీంగబోండకున్, గడుపులు 
యగ 

డించ...? 

కనుచీకటి 
మునిమాపు చీకటి, 

అవ్వడవ్వుడే చీకటి వ్యాపి. 

స్తున్న సమయము, గు 
“ఆప్పుడే కనుచీకటి పడింది. త్వరగా 
ఊరు చేరుకోవడం మంచిది, 

దృష, 
నూ 

“వాడి. కీ మధ్య కనుచూపు తక్కు. 
వయింది. అదాలు పెట్టుకోవాలో 

ఏమో ఖో? 

బ్, 

వె, 

66వ్రాడ్కి ఈ మ కనుచూపు కొంచెం 
ks అ ' ఫోజెదం, గనుపాటు వొరయునో యని 

' తలంచి.” 
మధ్యస్థ మయింది.” వా, 

కనుచూజ యొసగు 

కనువిందు కూర్చు, 

కను చెదరు 

అజ్యాగ త్తగా నుండు, 

“శార్య వేళల నిటు కను వెదరుదుచెి) 

శుక. 2.24. 

చూచుటకు వదివేల కండ్లు 

కావలె ననుట, 

ఈ సం ఖ్య అటూ యిటూ 

ఎక్కు వవుతూ, త గ్గు తూ 

ఉంటుంది, 

“నరు నత్యబ్భుత వి (క్రమ, పరిణతి సూడ. 

గనుదోయి పది వే ల్వలయుక్ ౨) 

ఇకార, కర్ణ, 2,288. 

చూ, రెండు కండ్లు చాలవు, 

కనుపటు 
రు 

కనబడు, 

“నవాంబుదంబు కనుప క్రైం 

రుశాాం . 98.82. 

కసుపాటు 

1. దృషిదోషము. 
ఉట 

6కఖజ్చ్చ దవా సిమెం జక్కాంజూచుట 

భార, విరా. 2.47. 

9, దాని, క లఫై 

“శివుని కనుపాటు దాశని చిత 
భవుడు విక. 8.52. 

' కనుపాప వలె 
| 

వర. రా. యు. ఫు. 152, పం. ]0.. 

కనుదోయి సీరు చిలుకు 

కన్నీరు చిందు, 

“కరి కాకుసును రింఖన్మరందంబుతో, 
 ఆశేక లేక కలిగిన ఆ పసీపాపను వాళు 

య 

శుక, 1.486. 

౬ 
నిడువాలుం గనువోయి నీరు చిలుక? 

అత్యాదరంతో అపురభూవంగా 

- మూ చు కొనవలసిన దనుట, 

కొనుపావ వంటిది అనుట సె 

నచ్చిన పలుకుబడి, 

కనుపాపలా-గా చూూచుకొ టారు,” చా, 
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కనుపుగొట్టు 

ర ౧౧ 

కొట్టు, పాణు వేటాడి కొట్టు, 

తటిమి తజిమి కొట్లు అనుట, ; 

కనుమువండుగలో పాబటువేట 

ఒకభాగము. కనుము వై నే 

వచ్చినది కనువ. (కనుపు+ 

కొటు.) 
లు 

“క ర్షనందనుం డె ట్ర త్యు దీ న్ భంగిల 

పాండు రా జతేనూజాల బలము నెలం,'. 

గనుప్రుగొటం౫గల జొచ్చిన... 
రం 

భార, (దో. 1.196. 

“ఇవ్విధంబునం గురునేనం గనుఫుకొటి 
నవ్వుచున్న కవ్వడిం గనుంగొని ౨) 

భార, (దో. 8.159, 

“వేదండకాండంబులు తండతండంబు ' 

లె బడలు వడం గనుపు 

కొటినయప్పటున.”) జెమి, 2.75, 
లు వ చ. 

పచబింబడం 

వ 
2, Sau ఛ్ రులు. 

“ఆఅతండు (పీతుం డే క క పాదులం 

గను పుగొట్టు మని పని-ినలి* 

భార. ఆను. 8.820. 

లి, నతింవజయు, 

“అమ్మ హా భౌగుం డ(దిజాపాణనాశ 

కథలదురితంబు లన్నియుం గనుపు 

నాశ ఊద్భ. 1.56... 
“ఆందు మందాకినీ నందనుం డమంద 

పరాక్రమ కీడం గా ౦ తేయబలంబు 

గనుపుగాశు.ి? భార, భీష్మ. లై 

ఆదాయము వచ్చు. 

లాభము కనిపించు, 

శకాశీయా, 22రి, , 

చేట మనకా.’ 

కనుజబా టగు 

దృష్షిదోవము తగులు, 
రు 

' “కనుబాటు గాకుండ వనిత చనో 

భాస్కు. కిపి..౦. 60. యికిలి 

' కనుబేటము 

1. వరాళి, 

“2ఒక్చెం,గట నుండెం చెలియరానికను 

నింహా, 12.80. 

2, (పేమ; దృప్టి జనిత (చమ, 

కమా, 5,44. 

కనుబొమ్మలు 

క నుసోగలు, 

| 6ళవ్రాన్సి కనుబొమ్మ లెంతో ఆందంగా 

ఊన్న వి. వా. 

కను బాము 
'వమూనగించు, 

వర. రాయు, పు. 182. పం కి. 10. 

_కనుమబ్బు 

కనుచీకటి. 

వేం. పంచ. 1.246, 

 కనుమతీ చెడు 

బయట వడివోవు, 

తమ్మ, 

వూతం 

“కనుగీటి చూపువారున్కు గనుమటి చెడి 

పట్టుల జూప గడ౧ం౫డివారుకా.)” 

క్షమా. 2,082, 

కనుమటువడు 

కనువుజుగు చెందు, 

మెట్టుకొను, దాగుకొను, 

“కనుగిట్లి చూపువారున్కు గను మట్తీ 

దాచి 



కను___కను రికి కోను. కను 

వెడిప ట్టు జాపం గడయగెడువారుకా, గని 

కడపి "ప్రచ్చువారును, గనుముజబుపడు 

చారు బరుల గనుంగొనువారుక 

కుమా, 2,892, 

కనుమాటు 

మూానసగించు, కను మొజుగు, 

“2రులు తెలియక యుండక్కా గను 

మాటి తిరుగుచుందురు. రాధా. 1.99. 

కనుమాయ 

ఇం|దజాలము. 

“కనుమాయకరణి యయె 

వారి, 

కనుమారిపడు (ఉలుకు) 

కొండమోదినుండి దుమికి 

(పాణములు తీసుకొను, 

, 9.142. 

మరు(పపాత మని సంస్క . 

తంలో దీనికి చే 

ధిక్షగానూ, తేక తన పావము 

లకు (పాయశ్చి త్రము గానూ 

దీనిని కొందర పూ ర్వ 0 

ఆచరించేవారు, 

“కల్లు (దావినపాతకంబు 0 

నుబుకంగం బాయు.ో 

భార, శాంతి, 1.307. 

“పాయం దగు మిమ్ము గనుమౌారిం 

బడ6 బొసంగు, 

యోగ్య ంబు.? 

కనుమౌరి 

| 

నూ వీల్ల కనుముక్కు తీరు ఎంతో జఇజావుం 

టుంది. 

కను మూయు 

1. నిదెంచు. 

“విహెదచేదనన్, ముప్పిరినొన్న చింత 
గనుమూయ నెబుంగక నెమ్మనమ్ములో, 

చెప్పుడు తెల్లవాటును... 

కా, మా, 2.187, 

““కనుమాయ నిణు6యగక.ి? 

కవిక, 2.182, 

2, మూానగించు, 

“కఫురంప్రుబలు కంచు గనుమూని 

కటకటా !, బూది గప్పిన నిష్వుల బాదు 

Ch 

కొల్పి ఏ9 చం దాం 4,167, 

కనుమూసి గంత 

దాగిలిమూతలాట, 

6ళళనుమూాసిగంత నలుకంచాలాట... ల 

కళా. 6.202. 

కను మోడ్పు 

సిదించు, 

“నడురా,తి యరుచెంచె నరలోకనాఖథ, 

' కడు డస్సి నా డవు కను మోడ్డు గాక? 

కనుము 

విషము (చావుట. 

ఉత్త, 4.56, 
“కనుణెప్ప వెట్టని తన వేయి కన్నుల కనుముక్కుకిరు 

అంగ నాషవం, 

మనిషీ ,”! వా, 

రంగ, రా, చాల, 

సము 

ఎట్ల యెదుకు చవేయుమోనముా, 

“కను మూసము లే కొక్క. మొగిన 

ముసరయ” వలయున్ ఎ 

భార. విరా. 4.280. 

కనుజెప్ప వెట్లని 
(oe) 

కన్ను వమూయని, 

సుం 89. పం కి 15, 

భాస అరణ్య, 48, 

అ జ అర్య 

Ke అమ్మాయి కనుముక్కు... తీయగల, కనుజెప్పలు తేలవై చు 

నలిపి తప్పిపోవు. 



కను.___కను 884 కను.____కను 

శోవ వచ్చి వడిపోవువరిస్థితిలో “అని కనులు దీనీకొని యాతని రాకకు 
కనులు కేలచేయడం" అల ' చెదురు చూచు...” (శవ. 4.62, 

వాటు. కను లెజ్జి చేయు 
“కనుణెప్పలు చేల వెచి కడు సోలు.  కోపించు, 
టయున్ ౨” కళా. 6.250. ' “కలుపించి అనపోతు కను లె చేసీ.) 

లలి 

కనుజెప్ప వేయక చూచు పల. ఫు. 48, 
తెతి చూచు. కనువిం దగు 

కారీ, 4.99. న్నే త్రవర్య మగు, 

కనులకు గంతలు కట్టు శుక. 1.507. 
మూనగింను, చూ, కన్ను లపండువగు, 

“ఆది మొగుడికండ్లక గంతలు కట్టి కను విచ్చి చూచు 
ఊరంతా సటూారీనూ జాంటుంది, ?” ర్ం కందు తెటుచి మూచు, 

అవి గ గా 

కనులార్చు “అంతం గను విచ్చి చూచె నన్నాతం 

కనునై గ చేయు; కనుణెప్పలు | డేను, బణతిం జేనితీ.. 
హా కళా. 4.154. 
వచే ఆల్లార్చు , 

క కను విచ్చు “పొరుగింటి బావ్మాణిం బుణ్య గేహీని స్టే 

"నేల యపవారించితి కనులార్సి యార్చి.) కనులు తజఅచు, 

కాశీ, 7.256. | “కను విచ్ని ననుం జూచు 
£6 రే 99 చ ' కండా ్ప వాడు ఇండ్రార్చు కొడు, భార, (దోణ. 1.40. 

నా. కనువి ప్పగు 
కనులు చింతనిప్సు లగు _ 

| హరుని వచ్చు 
కోపము కలుగు, 

| అ సశ వాడు చెప్పిం దంతా వినేసరికి నాక 
$$ సభలో అత నేదొ తప్పూ పుసరికి కనువి ప్పయింది.” వా 

శాస్తుర్ణ వారి కళ్లు చింత విప్పు ల _ 
| కను వెలుగు 

లయ్యాయి. 00 వా. 

చారి చూపువాడు, కనులు చెమర్చు పువాడు 
' “కను వెలుంగు నీవు గా నీ, వెనుక భవ 

దుఃఖము కలుగు, . న్యతమ యూంది వీరలు ేనుం జను 
“అతనిని చూడగానె అవిడ కన్నులు జంశెదము...” భార. (ద్రోణ, 1.66. 
చెమర్చినవి, ఎంత సుఖముగా నున్న 

aS 

వాడు ఏ సతికి వచ్చినాడు 133 వా, కను వేదుణు 

మరపహ , కనులు తీసుకొని చూచు న. 
'“చూపులన్ , విన్నదనంబు దొప6 గను 

వ ర్యా 

కను లింత చెసికొని సిరీ వేదుంజబునకా బయిగాలి సోకినన్, వెన్న 

వ్నీంచు, వలం గరంగు..ి మను, ల5్'7, 



కను.___కన్న లిరిర్ కన్న=కన్న 

కనువేదు జెత్తు 

చశూరాగము కలుగు, 

కక్రపీ-గాటుపినకువ కనువేందు జె తలి 

వర, రా. వా. పు, 50. పం కి. 6. 

కను వేయు 

“చూపించు, 

కి డా పని పిల్ల మోద కను వేసిన ట్లు 

న్నా డె!” పా, 

చూ కనువెచు. 

కనువెచు 
(se 

కన్ను వేయు, 

“2క్కు_మగవానిపయిక్ గనువెచి 

"లేయొ ౪ కోవ. 8.107. 

వాడుకలో రూవం: కన్ను 

వేయు, 

చా కను వేయు; కన్ను వేయు. 

కనుసన్న 

నిగ 
ఉషా 

““ఆన్య సతుల, యునికి గనుసన్న 6 జాసి 

నా యుత్సలాశ్నీ లి కళా. 6.124. 

కనుసన్న మెలగు 
ఆజానువ రి యగు, 

se అణాల 

కసీ కనుసన్నన మెలయగద, నేశార్యం 

చెన నడపు మావ తేగంగక్ ౨ 
భార. విరా. 2.124. 

కనుసోగ 

కనుబొమ్మ. 

యూ, కన్న్ఫోగం 

కన్నకడుపు 

కన్నతల్లి 

“కన్న కడుపు గానం. గాంతు మిక్కు 

ఉవము,) పల, పు. వ 

రైస్ 

 ఉక్షన్న గడీ 
సంపాయింవ వచ్చు. దాని శేంలి చా. 

కన్నరు కాళ్లు కుడుచు 

అన్ని న్ 'సచాలక పాల్పడు. 

“వాడు కన్నకూళ్ళూ కుడిచి అంత 

జావుకన్న చేమిటో "తెలీదు. వా, 

మా. కన్నగడీ కఆచు, 

కన్న కొడుకు | 
కరసుడు, 

| పేమాలిశ యాన్ని కలియ 

జేయవలసినవట్ల దీనిని ఎక్కు- 

వగా ఉవ యోగిస్తారు. 

“వాల్ల చిన్నతే నంనుంనీ క కన్న కొడుకుగా 

చూచుకంటూ వచ్చాను. 3 వొ. 

కన్న గడ్డి కజణచు 

ఎంత సిఛాని కై నా పాల్పడు. 

క'జిడేవాడు బెం లైనా 

చూ, కన్నకూళు కుడుచు, 

కన్న గడె తిను 

చూ, కన్నగడ్డే కఆఅచు, 

కన్న గాడు 

దెంగ, 

ఇండ్లకు క్ న్న ము -పేచేవా 

ఉగుషవల వచ్చునది, 
౮౧ తా 

“నా దగు తారకా రుచిధనంబు హరిం 

చినకన్న గాండుల) వప. 85.2%, 

కన్నడ సేయు 

తెరన్క-_రించు, ఉపేతీంచు, 

_శ+'సెవకునింట శివార్చనంబు మే, లదుర 

నొనర్పలా వలయు గన్నడ చీయక 

మోర లన్న.. 39 చెన్న, 4.83858. 

కన్నడుగుచేయు 
డగు తం, 

ల్లు 



తల్లి; కన్నతల్లి వలె ఆతి వాత్స 

ల్నంతో చూ చుకొ ను 

గ “యామికావళికన్ను 6 (చామి యింతే 

నన్ను గన్న తల్లి యన్న పూర్ణా మదో | 

-బ్విఎ) 

కన్నదికుు.న జామి 

థీ, 8.9. 

దిక్కులు వట్టి వరుగెత్తు, 

కక్షల కన్న వారు కన్నదిక్కు_నC 

. కాత పోయిరి?” డఊ, వారి, 4.656, 

ఈ కన్ని అన్నది “నానా” 

అన్న అర్థంలో మనకు బాగా 
4 

ఇత్యాదు లూహ్యాములు, 

కన్నది గతిగా 

ఎకు వడికే అటుగా 

కన్నది ఇతి గాం గిన్నరు లరిగిరి౨? 

పారి, 5,87, 

కన్నే గాతిగా 

వొరకినదే చాలు నని. 

శే కాని కొదవ.) 

. ఈళచూవఖీటం గన్న చ్చద, 
| క! 

_ లెన్క వం! 

కన్న మిడు 

“థం డీ! సారిక దువ్వు నా్యహము 

కన్న.....కన్న లి86 కన్న _-కన్న 

ర ...నీవే కన్నడు వేసీ తేమని మో౭దం గన్న టే “గాతిగా, గుం_డాలం 

వ్న్నప “వెంనరింతు.. గొని దాయ గాక...” వరాహా. గీరిశి, 
స్ 

షన... 85.858. | లా ఆ 

౮ కన పుదొంగ 
ఇద కన్నగుడు కావచ్చును, దంల 

కన్నతండ్రే గజదొంగ, 
mean కన ము వేసి దొంగతనము 1,.ఆదరంతోచేయునంబోధథన, ' a 
“ఎన్న జడ భ్యా'న మాయెరా కన్న, చేయువాడు, 

తండి, 33 నిరంక. 2.రికి, !: గసిరిమనోభ నము (ముచ్చీలినకన్న పు 

2, తండి, ' దొంగ? నిరంకు 1.2. 

త్రల్రి కన పెటు కన్నతల్లి న్న పెట్టు 

1. దొంగిలించుటకై కన్నము 

వేయు, 

_ సపురాంంగణము లెనను జొచ్చి కన్న 

పెట... శుక, 2.502. (కింద, 
లు 

౨, దొంగతనము చేయు. 

“| పజల యిండ్ల గన్న వెట్టని దక 

నిరంక. 2.26, 

లి దళ, 4డీ, 

చా కన్న మిడు, 

కన్నమరులు 

పితృమాతృవాత్సల్యము. 

క న్నమరులుక న్నా పెంచిన మరు 

సొ 

కన్నము వేయు. 

“కనా జేగురు దొంగలు... 

మిడువాంఛన్ వచ్చి.’ 

ద్వాదళ, 10.115. 

చయ్, కన్న పెట్టు. 

. కన్న 

కన్నము పెట్టు 

కన్నము వేయు 
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కర్నాలతి ఇ క్రవి-గారిలు కన్నం"పెటి నాతుల 
వి యగ ee నం 

జక దెంగిలించా రట) వా, 
త్ర 

మూ, కన్న సెట్లుం 
లు 

కన్న పోవు 

దొంగతనము పోవు, 

పరమ. 5.1. 

కన్నయ్య 

1. కన్నతేండి, 

“ఆని  యామిటారి చిగురుకటూారి 

రాయల కన్నయ్యతో మటీయు సే 

మనుచున్నది:.__)” హేమా పు. 51. 

బి, కృృషండు, 
ర్ం 

శర్మ 

కన్నజ 

నరూచుటకు దుర్భర మైన 

విచారము, 

తమి, కనాని. 
యు 

“త్రలిదండులు వా రట నున్నవారొ 

యీ కన్న లి జూడం బా లయిలి.” 

రామొ. 2.41. 

కన్నలి 

కన్నజ కలవాడు, దుః ఖతుడు. 

“కిన్నరులు గన్నజులుగా భూత ంబులు 

ఊ, హరి. 6.25. 

చా, కన్న జి. 

ఖీత్రంబులు గాల) 

కన్నవన్లా పడి 
ఢా 

నానాబాధ వడి, 

“కన్న వస్థాపడి ఆ ఉద్యోగం యిప్పి సే 

మావాడు రాజీనానూ పెట్టి వచ్చాడు. 9 

వా, 

కన్నవస్థా పడి 

కడిగి 

ఎనో న్న గాధలు వడి, 

ని ' 
కంచిలొ చయి 

(చే స్రైల్రాలే దమ్మిడీ లేకండా బయలు 
చేరాను, కన్నవస్థా పడి కంచిలో 

చెయ్యి కడిగి ఎలాగ తే నం పట్లం 

చేరుకున్నాను. 3 వా. 

కన్నవాడు 

తండి, 

చూ, కన్నాడు. 

| కన్నవారు 

(వతివారు, 

“కోరాకా వెండియు6. గన్న వారలకు 

సంతమోేఖింపశే క మొక్కల" 

కా, మా, 2.89. 

ళత్తూన్న దె "తేయు లందణజు. గన్నవారు, 

కన్న దిక్కు లం బోయి సాగరములోన, 

నడంగిరి.? కా. హారి. 4.240. 

కన్నవిటి 

(గుడ్డ వాడు, 
Cs 

' “ావిటికి కం ఖధ్యని గ, న్న విటికి 

దీపంబు...వృథ యగున్ ౨? భలాణ. 4 

కన్నవిన్నయది కాడు 

ఏంత, 

| “ఎన్నుకొన్న లోకమునను గన్న విన్న 

యది గా దది కొంత నిజంబు కొంత 

స్వ్రష్నము నని...) (పభా. 122, 

కన్న వెట్టు 

చొంగిలించు. 

“వన్ని మాటల వలతువా వీవు నా 

మనసు, కన్న వెట్లంగC గదా కడు బేల 

“ శాళ్ళ, సం. 8.281. 

చూ. కన్న పెట్టు. 

చెట? 
రా 

కన్నశళవి సేయు 

గొడవ పెట్టు; ఉచేవీంచు, 

“కన్నశళేవి సేయక కరుణ మోజుంగాటి 

చాయా. ఫు. 51, 
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కన్నళవు వేయు కన్నార చూచు 

అగును ము; గాకవ మెట్టు, l. కనులు తెబుచి చూచు, 

“కన్న ళవు సయ. గచ్చుసాశారరికు. “సన్ను తానంద వాపష్పృ౦బుల. శే నీ 

' మునుల? 

అరవంలో ఎళువ్రు ధా యోగకు ఎకు. అద ఆ అత్య 

నటికీ దశ్నీణాం ధంలో ఆ శి, FF పండితా, (పథ, దీమో, పుట, 22], 

ఆం పానం లి, (వత్యతుంగా చూచు, 
అగుడు అ అరా రాక్ 

i నో వాడుకలో ఇది. కండ్లారా 
మాటను జ పయోగిస్తారు. హ్ 

అన్న టుంటుంది, 
“ఏమిటా ఈ యెళువు ?ి వా, ౧౧ 

క: ండారా చూచినసంగతి వెప్పడా 

కన్నారు ' నికి భయ మేమిటి ల) వా 

(వపభానము, ము ఖ్య ము, కన్నాన 

ముఖ్యుడు, శౌష్టండు. కనువండు వెనది. కంటికి ఆశ 

తమల పాకులక ట్టలో వెన. గొలుపునది, 
యా | 

వెకుఅకు మంచిది చూచి ఇడ |; “ఆది విటాళుల కన్నాస యొ 
న _ మెలంగుం) వాంస, 5.215, 

తద్వారా వచ్చిన పలుకుబడి, కన్ని గట్టు 
“కన్నాక మనక భీష్మ డుం (తౌడు కట్టు; బంధించు; నిరం 

భీష్మ. 1.76. ధించు, 

నుం క్రులు_ పన్నిద్దజకను...గన్న్నా. పళ్చున్టలకు దూడలకు మెడకు 
రాగాల బెద్ద గద్దియ నుని చి. 00 

తగిలించి కు తాడును కన్ని 
ల బస, 2.27. 

తా డని అంటారు, కన్నాగు (కన్ను + ఆగు) న 
“మన్ను దినియెడిదూడ ... కన్నిగట్టి 

కన్ను మూయు; మూార్సిల్లు, యొ౦ం దాక6్డ గాయవచ్చును. 
“నండు రణశయ్యన్ భూవిభుం" డుం తాళ్ళ, సం. 13.8. ఛా. 79, 

దంగాం గన్నాలం దగు నయ్య నీ క్రన్నిచ్చకు వచ్చు నిదురఘం -గాల యోధభగం గ | 6 ౫ గడా! 

భాస్మ ముద, 5.08... కంటి. కింవగు, కంటికి (పియ 
ఇ మగు. కన్నాడు 

గండి “మృగంబులుం చెగంల జూచి యేచి 
౦4, కన్నిచ్చకు వ చ్చు స నంజొడులు 

నిన్ను 6 గన్నాని రప్పింపక,)? చెవ డించక శావడించి.. 

ఉద్భ. 3.28, పాండు, 8.89. 
చూ కన్న వాడు, చూ, కన్నిచ్చ వచ్చు. 
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న్నిచ్చ వచ్చు “కన్నీ రొలుకంగ నేడ్చిన, నన్నరపతు 

కియ మగు; ద+క్లి క్ట లెల్ల “సడ్చిరి...* భార. (దోణ, 1.29. 

ర్షించు, 
న్నాడు? వొ, 

“కనుంగొని పాటీనం గన్ని చృవచ్చు, | 

నుపారుబీరలు ధరియించి శౌరి.?? | కన్నీరు కాలువలు కట్టు 

ద్విప. మధు. 5, అధికముగా నిలపించు, 

చూ, కన్నిచ్చక వచ్చు. “ఆవు కన్నీ రు కాలువలు కెఫ్రేటట్లు 

న న్నిడి యుండు 

గమనించి యుండు, 

“అన్ని టక్ ధరణిపాలుడు గన్నిడి. 

యున్న. బెం పగున్ ఎ) 

భార. శాంతి. 2.288. 

చా, కన్ను పెటి ఉండు, 
న్ 

కన్నిడు 

1. కన్ను వేయు, 

“రుచిమోందన్ గన్నిడి యా తక్ 

విభుండు దిరుగు...” భార. ఆను. 2.189. 

2. చూపు చెట్టు, 

సారించు., 

“వసంత కుడు దమ పె సెం గన్నిడ్డ 6 గా 

రాకు గెందలిరా కయ్యెనొ నా ఘః 

కుమా. 4,585. 

కన్నియ మెటుగు 

(కొకరు "మెజుపు, 

ఏడుస్తుం కే చూడలేక పోయాను" 

కన్నీరు [గుక్కుకొను 

దుఃఖో డేగ మూాపుకొను, 
> la] (a 

కస్నిరు గలు యిటు 

గానే ఆవిడ 

తొలకరి వానలలో  మెటిసే 

కన్నీరు నోటితో తుడిచి వేసి 

కొను, 

““కందలిరుసాన్సు నం దను పొందశ 

లేచి కూర్చుండి కన్నీరు నోట మోటుచు 

బ్రో వ టు ల) దృష్టి టితో వరూధిని యి టనియె 
"మను. శి.2ర. 

కన్నిరు వ మున్నిరుగా (ఎడ్చు) 

ఎక్కువగా (దుఃఖంచు.) 

“అబ్బాయి కారుకింద పా డని నిన 

కన్నీరు మున్నీరుగా 

యేడుస్తూ కూర్చుంది?” సా, 

కస్నీస తుడుచు 
౧౧ 

తాత్కాలికంగా ఏవొ 

మాటలు చెప్పి ఓదార్చు, 

“మమ్ము గన్నీళ్లు తుడిచి వే పొమ్మని 

యొనుఎి 

నందక, 45 ఫు, 

“ఏవో నాలుగు మాటలు చెప్పి కన్నీళు 
౧౧ 

తొలి మెబుపు, 

“తళుకు తగువన నింగి. దాటించ 

బలుమాబు, నీరాళ్ళ గొంది6 గన్నియ 

మెబుంగు.’ పాండు 4.21. 

కన్నీరు 

అశువులు. 

దుఃఖము కల్పినవూడు కండ్లలో 
తుడిచి పంపించాడు గానీ, 

వాళ్ళ చిన్నాన్న? 
| 
1 

ఈ విలఆ 
(ag) 

శమునా సాయం చేద్దా మనుకున్నా డా 

CRE 
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ర cl cl 

ఓ దార్చమాటలు, 

“ఈ కన్నీళు తుడిచేమాటలతో ఏం 

లాభ ౦% కొంప మునిగిపోయి ఛసుం కేం 

కాన. 

మూ, కర్త తుడుపు మాటలు, 

కన్నీళ్ల నడచుకొను 
య లా 

కన్నీళ్లు (గుక్క కొను, 

మును నమాళీంచుకొను. 
“ఇందాక నెబుంగెకే నేమి యంటినొ 
మిమ్మ? న ననుచు గన్నీళు రా నడచు 
శానుయు.. కళా, 4.171]. 

వమ కన్నీళ్లు (గుక్కు_కొను 

అః కు 

కన్ను 

రీతి, జాడ, 

“నాకడనుంచి, యేగినక చన్నేల నజి౭గ 

చెతి. కుమా. 6.160, 

కన్నుండ కనుపాప తీయు 

అతి నేర్పరితనము సూపు. 

కొంత నిరననగా అనుమాట, 

కనుపావను తీ స్టే కన్ను 
వోవాలి; కానీ అలా కాకచే 

తీయగల దంకు ఎంత 'నేర్చరి 

ని! Aa 
లా 

“విను వల్లభి | కన్నుండం, గనుపాపం 

“కన్నుండC( గంటిపాపం, గొన్నట్లు 

మొఅజింగి బాలు. నగొనిపోవుటవన్, 
అన్నీచు బంధుయుతముగ, మన్ని గొనక 

యున్న -నటిమాటలు మనకున్ ల్ల 

ఊఉ. హరి, 5.286. 

“కన్ను ండగ౭గనుపాపను, గొన్న విధం 
బునను సతుల నాడకయును దాం 
గన్న మిడి మనోధనములు, (గ్రన్ననం 
గొనిపోవుం గన్న కాండుంబో లెన్ ౨ 

విక, 8.9, 

“కన్నుండగానే కనుపాపను తీసీ 
నట్టుగా, ఆ వీల్ల త నేమో ఎలిగ నట్లూ, 

ఆ 'తచే అంతా తప్పన్నట్లూ మగనికి 

వెప్పీ ఒప్పి౦చిం దంకే నమ్ము. 9 

ChE 

చూ. కన్ను ండ కనుపాప తీయు, 

ధ్ర న్ను ండ గంటిపాసను 

గొను 

వనము వేయు, అతి వాక 

చక్యముతో [వవ్నర్హించు, 

నేడు వాడుకలో దీని భూవం: 

వాడా అమా! కన్ను ండగానే 

కంటిపాపను తీసేరకం. వా 

ణు ద్ద 

ఒక పిల్ల ల ఆట, 

“వచ్చా లకప్పలు కన్నుకట్టు, 93 

ప్రబంధ, 6,18, 
దివియ ES గల మునిము చ్చీ, 
వనిత...) కళా. 8,199, ' 
“అమ్మా! ఆవిడా శ్లీ కన్ను ండగాశే 

కనుపాప తీనేరకం.* 

. డ పాప ॥ చూ కన్నుం కనుపాప కొన్నట్లు 

వ మాం కన్నుండ కనుపాప కొన్నట్లు 
~ 

ఆజాను గా, 

మౌ 

కన్నులకు బటకటి తోడి 
_ట టి 

వారిని తలునుకొవే ఆట 

కావచ్చును, 

2. మూనగించు, 

“వే వరి కన్ను కట్టి ఈ డబ్బు 

' తేలేదు, క స్టార్టితం ౫? చా, 
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కన్ను కన్నూ కనిపించని చీకటి 

కటిక చీకటి. 

త్ 

కంటికి కన్నే కనిపించనంత 

చిమ్మ-చికటి అనుట, 

కన్ను కానక 

గర్వముతో _ పొగ కక్కి. 
“వనితా! యొ ట్లోర్యవచ్చు వలవని 

య 

గర్వం,బున6 గన్ను గాన కా జెడి, 

౨, అనసూయవడు, 

“కవానినీరిం జూచి కన్నుకుట్రినది. & 

“వగ చేయు, 
రై 

కావమువూహాదుల విషయం 

లోనే దీవిని ఉవయోగిస్తారు, 

“వాడు ఆ పీలను చూచి కన్ను కాకీ 
గా ళా 

నీ సరికి ఆది వాళ్ళ వాళ్ల క ఇప్పుడం, వాళు 

ఇంటిమాదికి రావడం గొడవో గొడవ 

ఆయి పోయింది. వా, 

క్ర న్నుకొద మలు 

ళా తమనే నేత్రములు, 

సింగ పుగొదమ అనుచోట 

తరుణ మని అయినా *కొదమి 

యువ తను, ఆగబటెని, 6% త్తమ 
యు 

తను సూచించును. 

శంభు ఏకసీ తౌంబకస్కముదితే ౦బు లగు 

కన్ను కొదములో యనంగ.” 

యనుచిత వాక్యంబు చేరి క నం దలం 

పన్ 4” కళా. 1.175. 

కన్ను కానక పోవు 
గర్వించు. 

చూ. కన్ను కానక, 

కన్ను కానమి 

గర్వము, 

చూ, కన్ను కానకపోవు. 

కన్నుకుట్టు 

1, అసూయ, 

“కవాడికి నన్ను చూ సే కన్ను కుట్టు.” 
వౌ ' 

పండితా, ద్వితీ మహి. ప్రుట 100. 

న్యా కొదమగుబ్బలు, 

కన్ను గానక 

కన్ను. గానక దె 

ధర్మజ. 

““ఆపిల కాస తల దువ్వుకంశు ఆ. 

ముసలిమొగుడీకి కన్ను కడుతుంది” 
బే”, 

వ్, కండ్ల కలకరోగము వచ్చు. 

పాగ రకి, 

“జనకక న్య అ న్యాక్య జెనక వచ్చి 

బలుగాకి కాక్ 

కామాఖ్య. 5,70. 

నూ, కన్ను కానక, 

కన్ను గిలుపు 

వాడు గాలిలో తిరిశేటప్పటికి కండు. 
కట్టాయి. కండు తెరవకుంణా బాధపడి ' 

కనున గ చేయు, 

చూ. కను, కొటు, 
చం ర 

కన్ను గీటినంతలో 
' న్ (అం a - మా అతికి[ఘము గా, చెవ్చపవా 

ములో, ఒక నిమిషములో, 

“...ఆభిలాన్నంబుల్ , కను గ్నీట్నంత 
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లోనె, యనుజునకు6€ దద(గజాత యమ “కన్నునీరు గొ, బున వెడలంగ.ి? 
రించి...) పాండు, కి.26,. భోజ, 4.167, 

నిదించు. ఆన క్రీ కలుగు, 
“కన్ను గూ ర్కెడునంత నగ్మ హనఫాగ్య ఇందులో ఈఆన కి అత్యాశో, 
మేలు బళతానుం డి దుర్నిరీత్య+ న 

సుక, 1.279. 

చు కనుగూర్కు_. 

డగుచు.” 

కన్ను చెదజు 

ముజుముటు గొలుపు, 

క్ర అమ్మాయి. రవ్వలకమ్మలు చూ స్టే 

కన్ను చెదముతుంది.ి” 

కన్ను డచెయగా 

కనుఎసెందుగా, చే (త వ ర్య 

ముగా. 

“కన్ను దనియం౭ం బదపదారములును,,. 

వడ్డింప.. .?? " 

పండితా, (పథ, దిశా. ఫుట, 119, 

కన్ను దనియు 

కనులకు తృ వ్ర చేకూర్చు, 
జిని uu 

“ములపించె బహునూపములంల గన్ను 

దనియ,”? 

వర, రా, చా. పు. 16].పం కి,21, 

కన్ను దెజచు 

కటాడీ.ంచు, అను గహించు, 

సు రెంచు, 
లానే 

“ఇంక చెన్న ండు దయం బర మేళ్వ 
రుండు, గన్ను డాజఅచుషో యిని ఎ 

బా 

కుమా. 7.19, ' 
“ఆ దేవు డెప్పుడు కన్ను కెరుసాడో 
గాని అంతేచాకా సే నిలా అఘాోరించ 
నలస్౦ బే.”) 

ర్త న్నుసిరు 

కన్నీరు, 

వా, 

' నటు? 
1 య 

దురాశో అన్న ధని కూడా 
ఉన్నది, 

వానికి ఆ ఉాద్యోగంమిద కన్ను 
పడింది. వా, 

“వానికి ఆ యింటిమోద కన్ను 

పడింది”? మ్ 

కన్ను పెటు 
ఇష ట్ర 
కనిపెట్టు. 

(ఆ వ్యవహారంమిద కాస కన్ను పెట్టి 

ఉండక పోతే లాభం లేదు.” వా, 

కన్ను పొడుచు 

అవకారము వేయు, 
“కన్ను పొడిచి కంటిలో నీ కెందు 

కంటే ఏం లాభం ౪) వౌ, 

కన్ను పొడుచుకొన్నా కనుపీం 

చని 

ఏమాతం కనవడని, 
“కన్ను పొడుచుకన్నా కనిపిం చని 
చీకట్లో వెళ్లాడు పాపం! ? వా, 
కడ రొంపలో కన్ను పాడుచుకొన్నా 

ఏదీ కనిపించదు. 

కన్ను పొడుచునట్లు 
ఎదుటివారికి బుది వచ్చునట్లు, 

థు C౧ 

ఎదుటివారి కన్ను కుటునటు. 
ee cn 

“కనాంనాడ్తు 6 గృశియించు నను జూచి 

కనుగీటు, పువ్వుబోడుల. గన్ను పొడిచి 

రాధిశా, $8.68, 

CR 
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వట్టి నింద లందితి నయో్యో, యొన దింక 

నాయి నందుకె వఫవూనుదమ౦ద అకు6 

గన్ను పొడిచినరీతిన్ ౨౫ 

రాధామా. 1,46, ' 

కన్ను మూతపడు 
నిద వచ్చు. 

“రాత్రంతా కన్ను మూతపడ లేదు. 

CR 

పడేసరికి కలలు వసాయిి వొ, 

కన్ను మూయు 
చనిపోవు, 

“ఆని ప లాపిం-చి కనుమా”ెసె నా 

తుణ౦ంబలి” 

శుక, 1.896. . 

ఎంతో చదవాలని ఉంది. ఏదీ ఈ వెధవ 
ఇాకిరీతో నే సరిపోతుంది గాలం) కామె. 

కన్ను మొగడు 

కన్ను మూయు; ని దించు, 

 ఇన్నాలుగు "తెజంగులందు “నెయ్యాది 

మైనన్ , గన్ను మొగుడ నీ దపెటలి 

భార, సౌసి, 1.67. 

“ఆదం కర్మమో ! కాస్త కన్ను మూత కన్ను మొగము ఎర్చడు 

రూ చేర్చడు ఒక స్వరూవ 

మునకు వచ్చు. 

“ట్రలనలన మూంజేడు లయ్యె నకట, 

కన్నుమొగ మేరుపడదు నాగ ర్భము 
నకు.” పదం. బనవ. 1.96. 

క ర్ద్యు పిలలను నా చేతుల్లో పెట్టి ఆయన కన్ను మొగుచు 

కాసా కన్ను మూశాడు. 09 వా, |! 

“వాడు కన్ను మూసీ మూడు నెల. 
| 

| 
| 
| 

లయిందో కాలేదో? వాడికొడు కొ ఆ సీ ' 

నంతౌె ధ్వంసం చేశాడు.’ 

కన్ను మూసి తెరచేలోగా 

వెంటనే; ఒక్క-[తుటిలో. 
“కన్ను మూసీ తెరచేలో-గా అంతా 

అయి పోయింది.’ 

CM 

నా, 

కన్ను మూసే అవకాశం లేదు 

ఏమా(తం వ్యవధి లేదు, 
“కను మూయు నెడయు లేదు,’ 

బస, లీ.64. 

పీలు లే దమ్మా! ఈ 

సం చాకిరీ అలా చేసూ 
అని 

న. 

6 6క్చ' న్ను మూ చే 

కొంపలో పొద్ద 

ఉండ వలనిం చే!” 

కన్ను ము సే తీరిక లేదు 

వ్యవధి లేదు అనుట, 

| 
| | విలానినీవిలా సులునుం గలిగి 

వని మొగ సాల యరుగు పె6 

న్ ర్న మూయు, ని దించు, 

కస్ట య్య నొ య్య నం ౫దలు తూ 

టుయ్యలల ౦ గన్ను మొ గిచియు న్న 

పారి. 2.5లె. 

ఛిర 
వుండు, గన్ను “చెంగట కాన్, 8.28. 

కన్ను మొజగు 

మూానసగించు, 

“అంతః ప్రురాంగనలన్ గన్ను 

ముజఅంగి.” ఫీమ, 1.111. 

చూ. కనుమొబుగు, 

కన్ను మోడ్ను 

నిద పోవు. 

' “ఏ నింత కన్ను మోడు, తేని గల 

| 

లోన, రా, వి. 1:15 

భూ, కను మోడ్ను* 
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కన్ను మోడ్పు నట్టుగా ఉన్నాడు, వెళ్ళయినా చూచి 
| రావాలి) వా, నిద, 

“ఇంచుక నేఫు కన్ను మోడ్పు చెజిపి”? కన్నుల గప్పుకొను 
హంస “లేల... కన్నుల నద్దుకొను; ఆదర కన్నుల కచ్చి ' ముతో అభిమానించు. 

ఒక బాల క్రీడ, | “కన్నియ నన్ను వలభుండు గన్నుల 
“కన్నుల కచ్చి గుడుగుడుగుంచాలు గప్పుకొనంగ నుండి.?”” పారి, 1.58. 
కుందనగిఅీ,)) హంస. 8.146. | 6౫8మ న౦దుండు గన్నులం గొప్పు 
కన్నుల కద్దుకొను 

అ త్యాదరముతో మా చు, 
అభిమాసనించు, 

కవ చ్చద వ్రాంన్సి కన్నం పెడితే కన్నుల కదు 
a) కొని తింటాడు. 

లే, 

కన్నుల కరవు దీరగా 

కండార; తృ పీగా, 
౧౧ —0 

“ఇమ్మహాభుజు నిప్పు డోకొమ్మలార !, 
కంటిమి గదమ్మ కన్నుల కజవు దీఅలి 

విజ. 1.72, 
“కంచిలో వరదరాజస్యామిని కన్నుల 
కరువు దీరా చూశా మమ్మా ఈ నాడు, 
జన సమ్మర్షం లేదు కదా. 

కన్నుల గటినటు 
టి 

Met 
| 

(వత్యేతముగా ఉన్నట్లు, | “శిరంబున మోఫుకొని కన్నుల నదు బొత్తిగా ఒక నంఘటననో | 
మనిపీనో మటిచి వో శేకునా 

తొనల లి రాధికా, 1.56. 
“ఆ కాంతలు గొల్వ నన్ను 'సముఖిం 
బున గన్నుల గప్పుకొంచు, 

రాజగే, 1,86, 

కన్నుల గెంపొదవు 

కోవము కోలుస, 
(నిని కన్నుల. “గాం పొదవటటి 

జెమి, 7.192. 

కన్నుల నద్దుకొను 

గౌరవ (చేమ సూచకంగా 

ఒకవ స్తువును కన్నులకు అద్దు 

కొనడం అలవాటు, గారవ 

[ చవులను సూచించుట 

కొని తిరుగ నతని చేరిక యిచ్చి.) 

కళా, 4.60. 
మనువట ఉవ యో గిం చే “ను మేమో అంత సంకోశచిసువ్నా వు, 

Cn 

వలుకుబడి, 
“మలయుచూడు్క్క_లు గల మంచి నీ, 

1 
శ్ 

మోము, 

దోచు? 

గన్నుల. గటిన శె వడి. 
రు రా 

హరి. 2, భా, 1879, . 
“మా కేడలు ఊరికి పోయి "నెలనా 
శయింది, నునమడు కన్నులక కటి. శ ట్ 

1 
' 

' 

ఇదే ఇంకొక ఆ తే కండ్ల కద్దుకొని 
తీసుకొంటారు.) వా, 

చూ. కన్నుల కద్దుకొను, 

కన్నుల నవ్వు 

హానన్నుఖు డగు, (వనన్న 

ముఖి డగు, 

బస, 1,9, 
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ఆట వాలు డులు th ANS ని Ny ర్లు 

కోవించు, క న్నెట చేయు, 
యు 

ఆ 9 
నిప్పులు డుల్సి = కి 

పండితా. ద్వితీ. మహి, పుట. 15. 

“చూ, కన్నుల నిప్పులు రాలు, 

క్ర న్నుల నిప్పులు రాలు 

"డిని. 
ఆ(గహోేద(గత కలుగు, 

కన్ను "లెజు వడు, 
కీ 

“కనుగొని కోపవేగమునం గన్నుల. 

నిప్పులు రాల... 

భార, విరా, 2.183, 

“కనుగొని కౌశికుం డలిగి 

నిప్పులు రాల ని ట్లనున్ . 00 

మార్కం, 1.626. 

కన్నుల 

“ఆప్పుడు విశ్వామి, తుండు, 

గొనునట్టి క్రోపమునC గన్ని నలక, 

నిప్వులు రాల నమ్ముని63 దప్పక 

ఏకి ౦-చి పలికి దారుణభం౦గిన్ ౨ 

కన్నుల నిలాలు గారు 

ఏడ్చు, కన్నీరు "రాలు. 

“వ్ర ప్రాటోపశిఖలు నిండారి కన్నుల. ఏడిసె సి కండ్ల నీలాలు గారులి” 

పాత పాట, 

చమూ, కన్నుల ముత్యాలు గారు 

కన్నుల సిళ్టు కుతుక వటు 
జక. చి 6. 

డగు తిక పడు. 
yD 

“గానకొని కన్నుల పీళు గుతుక వటి 
అణాల ౧౧ లు 

తాళ్ల, సం, 12.290. 

కన్నుల నూపిరి పెటుకొను 
రు 

(పాణావసానదశలో నుండు. 

“ఎం డనక చా ననక యరక కొయ్య 

' కొటుకొని కనుల నూవిరి “పెటుకొని 
లు రం 

యున్నచో జేటుపాటు మాకం చెలియ 

ముసప్స్రి 

వారి. 1.150... 

“వా జేదో తూస్కారంగా మాట్లాడ ' 

గానే రెడ్డిగారి కండ్లలో నిప్వలు రాలా 

యంెకీ నమ్ము,’ 

చచ చూ, కన్నుల నిప్పులు డుల్లు, 

బె 

కన్నుల నిప్పు లొల్కు 

అతి క్రోధంతో కన్ను లెజ్జ 

నగు, 

కోపాన్ని నవ్వులతో పోల్పుట : 

అలవాటు, 

“ఆల్క_తోం గన్నుల నిష లొాల్ము_ 

వాలుశాదిలి దమునిం 

టనుస్ ఎ 
GR 

జూట్ యి 

కమా, 2.52, 

' చంగానులి 

చూ, కన్నుల నిప్పులు రాలు, 

కండునాళ€ి) ధర్మజ. 47 పు, 2 పం, 

తెను. జాతీ. 

కన్నులనె (ప్రాణము నిల్చు 

| పాణావసానదశ లో నుండు, 

(పాణం పోవునవుూడు ఆఖరున 

కనులలో నుండి పోవు నను 

టై యెర్చడినది. 

66, _ .శకుంతేల (పాణనాయక, ధ్యానము 

తోడ? గన్నుల నె (పాణము నిల్చి శరీర 

మాత్ర యె.” ళం, ఛా, వంక, 

“వాడు కళ్లల్లో (పాణం నిలుపుకొని 

ఉన్నాడు.’ 

కన్నుల నొతుకొను 
no) 

కన్నుల కదుకొను, 
| a 

బది _పేమాదర సూచక ము. 

“సాలంతి నసీచిజున వ్వుం బువ్వు 

లాతండు గోసి కలికి కన్నుల నొతుకొ 

తాళ్ల సం, 8.279. 

చూ. కన్నుల నద్దుకొను; కన్నుల కద్దు 

వను; 

CMO 
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కన్నుల వండువు(గా) 

న్మేతవర్వము. మనోజ ము, 

మనోసారము., 
శకస సుందరాక్ళతులు గన్ను లపండువు.?’ 

కమా, 7.128. 

కూ ఆమ్మాయి నడుస్తుంశే కన్నుల 

పండువుగా ఉంటుంది.” వా, 

కన్నుల బడు 

కానవచ్చు. 

కువ, తి,59, 

కన్నుల ముంచి (కోలు 

అన కితో చూచు, 
కసీ వన్నెల్ కన్నుల ముంచి (కోలు 

టలుటి నారా శత, 46. 

వాడుకలోనూ : “క్ల ళ్ళ త్రో 

(ఆగి చేస్తున్నా డా అమ్మా 

వంటి రూపాలలో 

ఇది వినవస్తుంది, 

యిని’ 

కన్నుల ముత్యాలు గారు 

ఏడ్చు. 

కవెన్నండు నెండక న్నెజులునిశిళువు 

కన్నుల ముత్యాలు -గాఉకి “నేడ్చెడిని.) 

హారిశ్చం 2.024... 
చూ, కన్నుల నీలాలు గారు. 

కన్నుల ముసు గిడు 

కన్నులు గవ్వ, 

“కన్నుల ముసుగిడ్డ క ంతుని మాయాం 

థతమసపటము.. రాధా, 2.199. 

కన్నులను 

చెబుకు, 

కన్నులలో నిప్పులు సోసికొను. 

ఓర్వలేక పోవు, 

| 

మనము "నేర్చుచున్న విద్యను గాంచీ 

' తాను గన్నులలో నిప్పులు పోసికొను 
చున్నాడు.) సాతీ, 

కన్నుల సన్న నునుచు 
ఆజ్ఞానువ ర్తులనుగా చేయు, 

నునన్న మెలగశున ట్రౌనర్పు, 
౧ 

“దిగ ధీళ్ళరుల నోల్కి మన్నించి కన్నుల 

సన్న నునివ) వమా. 7.155, 

47, పు, 

' కన్ను లాకలి తీర్చు 

“ఎన్నడు వచ్చునో 

F 

| 
| 

| 

1 

{ 

| 

| 

కన్నులు తనియించు; కంద్హా 

రా చూడ నిచ్చు. 

యింది రావిఛుండు, 

కన్నులాంకలి తీర్చం గలుగునో 

యనుచు.” ద్విప, మధు. పు, తీరి 

కన్నులార 

కనులకు సంతృ ప్పిగా బాగా, 

(వత్యతుంగా. 

“కన్ను లార6 జూచుచును 4 

పండితా. (పథ, దీకూ. పుట. 15ర్, 

“కన్నులారా అ౦దరు చూస్తు: డగా 

దొంగ పారిపోయాడు.” వొ, 

కన్ను లార్చు 

వంచించు, 

ఈ వనితకు గన్ను లార్చ నిటు వచ్చిన 

' వాండపవె...)) రుశ్మాం, 5,22. 
కటు 

కన్నులు ర ల 

మూానగించు; కన్ను కొట్టు. 

| “నన్ను నమ్మించి తెచ్చి, కాననంబు 

లో? గన్నులు కట్టి కాడు, పజచి నీ కిట్టు 

పోంజ న్నె భావజన్మ ! 10%) రకరమా.ర, 65. 

A) 

కన్నులు కానని 

అంధురా లయిన, చూపు చేని, 
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66త్రల్రి మ చేకపుతక పెద్ద కన్నులు గాన 

దిప్పుడు మూండుకాళ్ల ముసలి) 

శృం. నె ఇష. 1.108. 

| “నిన్ను చూడ గాెనే కన్నులు చల్ల 

| | నయాంయి నాయనా ! అంతే చాలు? 

CHE 

కన్నులు గలవే! (చూడగా) | కన్నులు చెదరి పోవు 
కన్నులు మాల వనుట, అతి 

దర్శసీయము. 

“శ్ర ంగారించిన నిన్ను జాడ గన్నులు 

గల వే ల్లి) భాస్క. సుంద. 189. 

మూ, శెండుకన్ను లు చాలవు. 

కన్నులు గటు 
ల్ 

"వూూసగించు, 

(x5 జ పౌండవిభు కన్నులు గటి (పలంబ 

చెరికికా, సేవ యొనర్సి. 

ఉ. హరి. 2.98. 

యూ, కన్నులు కట్టు, 

కన్నులు గప్పు 

మూానగించు, 

“తలిదండ్రుల కనులు గప్పి వాడలా, 
చెడుతిరుగుళ్లు తిరుగుతున్నాడు.’ 

వా, 

కన్నులు చల గా 
గం 

తృప్తిగా - నే తవర్యముగా, 

“కన్నులు చల్లంగా గనుగొందు నేను 

మి, మ్మిరువుర జీవి చేవరను బోలె 

శం. నెష, 2.66. 

“మా అవమొాయి పిల వా త్తు కొని 

యింటో తిరుగుతు ం శే కన్నులు చల్లగా 

చూడా లని ఉంది.” 

కన్నులు చల్ల నగు 
౧౧ 

సంతోపము కలుగు; నంతృ ప్పి 

కలుగు, 

““జమునిం జూడ గన్నులు చల 

నయ కానీ, 85,147. 

ChE 

మిజుమిట్లు గొలుపు, 

“క్కకకో నుంచి వెలుతురులోకి వసే 

కండు చెదిరిపో తాయి 

కన్నులు చెమర్చ్భు 

చా కన్నులు చెమ్మగిల్లు, 

వా, 

“పహరిళశ్చం[ ద నాటకంలో చంద్రమతి 

యుడుసుంఆు (పేతు కు లందరి కండ్రూ 

చెమ్మగిల్లి నవి.” వా, 

భూ ‘ కనులు -చెమర్చు, 

కన్నులు జేవురించు 
| 
| 

| 

కన్ను లెజ్ల నగు _ కోవము 
| అ 
కలుగు, 

శవ న్రానండు యాదవుం డను చు 

గన్నులు చేయును జేవురింప. 

పారి. 4.68. 

కన్నులు తల కెకుగ_ 

పాగ క్కు, 

వినయవంతుడు [కిందికి 

చూస్తాడు. అశు పాగరుబోతు 

ఆకాశంలోకి చూస్తూ నడు 

సాడు అనుట వై ఏర్పడిన 

వలుకుబడి, ఇలాంటి వేకన్నులు 

నెత్తి శెక్కు-, కన్నులు నెత్తికి 

వచ్చు ఇత్యాదులు. 

చింతా. 6 ఆం. 59 పు. 

వాడి కీమధ్య కన్నులు తల కక్కి నట్టు 
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న్నాయి ల అందుకే అలా వాస కన్నులు మూసి చరించు 
తు డు. | 

ఖ్ ఖై మోనగించి తిరుగు. 
చూ, కన్నులు చెతి కక్కు. | 

కన్నులు దనియు గ ఒకరి కంట వడకుండా రహా 

కన్నులు చల్ల వడు, న్యముగా వర్తించుటవై వచ్చి 

ఆ్కుగలిక మెలి సె నట మికంగన్నులు నది. 
దనియన-.?) భార. (దోణ, ] 88. కళ నేర్పు వగమాటలు సేరని తప్పు 

కన్నులు నీరుబుగ లగు | బాటలుం, గనలుడ నవ్వఘాటి పతి 
a ॥ కన్నులు మూనీ చరించు Boh 33 

భారగా కారు, దా కన్నులు నప్పు, 

సీటి బుగ్గలలో నేల చీల్చు కన్నులు వాచు 
కొని సీరు వై కుబుకుతుంది. 

ఏకభారగా అలా వస్తూనే 

ఉంటుంది. అలాగే కన్నుల “కన్నులు వాచు నీ మొగము. గానక 
నుండి కన్నిరు అవరిమితంగా ' యెప్పుడుం జూడకన్న,?” యయా, 2. 
వస్తున్న దని తెలుపు, చూ, మొగము వాచు, 

2. ఏడ్చి యేడ్చి కను లుబ్బు. 
నీదు చె,దములకు వాచెం గన్నులు) 

(శవ. న్.లి7. 

తో ఎదురు 

పలుకుబడి, 

“మతి వెతం చెంద ేడినల మారను ' 

కన్నులు నిరుబుగ్గ లె, పొదల౦గలి 

కుక. 1. 188. కన్నులు విచ్చి చూచు 

కన్నులు ని క్తికి వచ్చు కనులారా చూచు, 

వాగ చక్కు... “కన్నులు విచ్చి చూచీ పురఘ'స్మరు 

“ఆ య్యో! రామా! వాడు మనతో : దిక్సరి పూర్ణ దీ పి సం, పన్నత కుకా 

మాట్లాడు తా డా ఇప్పుడు? కన్నులు భయాకలితపద్మనిరీషణుం డై ఇ 

చెత్తికి వచ్చాయే, 9 వొ కొ మా. 1.77. 

కన్నులు నెత్తి కక్కు కన్నువజప్ప 

గరి(ంచు, నాగ క్కు. చూచు; దృష్ట సారించు, 
“ఏమిటోయ్! కన్నులు నె త్త కక్కా “అయ్యిం టిలో. గన్ను వజపి.? 
యేమిటి? ఆలా తోసుకొని భార. ఆను. 1.76. 
పోతున్నావు. వా, 

“కవ నా కన్నులు పెకి వచ్చు కన్ను వేయు 

పాగ చెక్కు. 1. మాహించ్యు శాముక 

చూ. కన్నులు చెతికి వచ్చు. తతో ఆశించు, 
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“అయ్యబలమౌ(ద నలిననాభుండు కను 

"వీసి నాయడు,)? 

11.52, వరాహా, 

“కల నెన నన్నకాంతకు. గానికాపును,. 

ననువేసీ విటుని. జేసి నగనయాళి ౨) 

బహులా. మరి7. 

. ఏ వధూటిపెం దమిం' గను 

'విపనా. 1.87. 
“వా డా పిల్లమిద కన్ను వేశాడు.) 

కామ 

ళకవ్రా 'డెప్పుడూ ఆ సందులో నే తిరుగు 

తుంటాడు, ఆ పిలమోద కన్ను వేశాడా 

యేమిటి ల) వా, 

బి, మాచ; ద్భషి సారించు, 

“సిత భాను డాచామ్య చి కు రాకు 

బోండిపపెం, గన్ను వెచిన కన్నె కలుపు 

' మరులు. నెపష*, 7.151, 

చూ. కనువెచు. 

౬ 

“గుబ్బ పాలిండ్ల (కేవ గ క్క న 

మురారి, కన్ను చేయు టం గని లజ 

దుర...” ఆము. ర, 13 

చూ. కను వేయు, 

కన్ను వెందకుండు 

కనుమూతె వడక పోవు; సిద 

పట్టక పోవు, 
కడుపునిండం గుడువం గానమి శే 

యెల్ల, గన్ను వొందకున్న€ శరము 

డస్సి, యున్న వాడ.) 

భార. ఆది. 6.289. 

కన్ను సన్న మెలగు 

ఆజానువ రి యగు, 
జ ఆశా 

“ఎ య్యుది పని చిన నొయ్యాన6 జేయు 

చుం గనుసన్న మెలంగు భూజనుల 

దలంచి, విక. 6.59. 

భూ, కను'సన్న మెలగు, 

కన్ను సన్నల (దిమ్మరు 

ఆజ్ఞానువ_ర్హి యగు, 

“ఇందజలో నల సత్య భామ కన్ ,సన్న 

Ya (దెమ్మరున్ హారి వవంవదు6 డే యన 

పిందు6 గాని. పారి, “1 65. 

కన్ను సిమి 

“సౌఖ్య మొదవ నాకుం గన్ను వొంద 

కండు.) 

ఈదురుపలి భవానీశంకరక'వి. 

ఖండము. 1.287. : 

కన్ను నొందు అన్నట్లు కాక 

ఇలా తద్విదద్ధస్థితి 

రూవంతోనచే 

వ స్తుంది, 

కన్ను చైచు 

కన్ను వేయు, 

సూచక. 

ఇది కాన 

కన్ను (చామి, మోనగించి, 

“దంపకు నన్ను గన్ను సిమి.” 

పాండు. 5.224, 

కన్నూ మిన్నూ కానక పోవు 

పొగ రెక్కి_ మెలగు ఎవడే 

మిటి లెక్ట అన్నట్లు పవ 

రించు, 
pr) 

' వాడి కీ మధ్య కా స స డబ్బు రాగానే 

ధర్మ ! కన్నూ మిన్నూ కానక పోతున్నాడు.” 
వా, 

మిన్నూ కానరాక పోవు 

తేక్కు_నలు మెలి 

యక పోను పాగ శెక్కి- 

తిరుగు, 

(౫ న్నూ 

పాచ్చు 

“వాడి దిష్పుడు కన్నూ మిన్నూ కాన 

రాని వయస్సు.’ వా, 
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చిక్కా_శ్ళే. ఆందు కని కన్నూ మిన్నూ టె ఒకానొక సంస్కా-రము 
కానరావడం లేదు,’ వా. 

న్నె కయ్యము జరుపు, కన్నెకయ్య “ధనదళుం డప్పుడు తన వెలిశానిన్, బని 
తొలివోరు, ను ఫుష్పునుగంధిక్తి నొనర లల గన్ని 

“కన్నికయ్యం బిది కని పెట్టి ట్ర్ బోరులో క్. నొడ౭బబిపింపన్ ౨) 
పల. పు, 107.. మల. క 

5 బా" %* * 

కన్నకలుప్పు క న్నెజుగు 
ల | 

తొల కూటమి, (ప్రథమ విధము తెలియు, జాడ 

“సీత భాను 'డాచార్యు చికురాకు ల 3 

బోండిపెం గన్ను వెచిన కన్నెకలుపు పర మెళ్వరుండు. .. సుప సన్ను ౦ అన 

మరులు.) శృం. నె. 7.15]. | కన్నెటింగి గౌరి”) కమా, 5.25, 
“తమ యందబకు వం గలిన కె జ ్న 

కన్నా అంగిలి కమా. 6.29, 
వలపు. me ల “త న్నెర్దకున్న కన్నె టింగి.) 

““జఆనవిభుండు, క న్నెకూర్చి (కకాశంబు | 

గాక యుండ.” శ్చం, (నిష. 1.84. | “కరితురంగ, రథ పదా తిచ యము 

| 

కన్నె గోరుకోత ' రావించుచున్న యా, క న్నెటింగి కోప 
కన్నెలకు గోళ్లు తీసే ఒక | కలితుం డగుచు? వి, పు. 7.418, 

పండితా. (పథ. పురా, పుట, తిర], 

నంస్కా-రము, ఏ, భావ మెటుగు, ఇంగిత 

కన్నాబావి నిలు జీవి తేళ్వరి కెన్ని టీంగి దానికి 

చిన్న బావి. సమ్మతించిన...) కమా, 1,102, 

నిర్ణలకూవ మని (బాను, కన్ను జాడ, నీరు, లతమణయా 

కన్నెము క్తెదువ భావము అను అర్ధములలో 
కన్య, పిదిపీ్గా (పయు కం, 

“ఎవ రైనా కన్నెముల్తెదువుకు చీరా చూ. కెన్నెరు, 

రవిశా, “పసువు, కంఖం మా ఆవిడ శే ' కన్నె ట్ల చేయు 

ప్వ్వా లట లి) వా. ఆ 

కోవీంచు. 
జన అ 

కన్నెజీకము బట్టు దా చెం గన్నెజ్లి చేసె జ్మి రం 

తొలిసారిగా యు_క్రవయస్కు- రసిక, 5,164. 
I 
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కన్నెర్లు 
కన్నె టుగు, జాడ తెలియు, 

“విన్న వింపంగ నున్న కన్నెర్ర? 

బస, 1,6, 

చూ. క న్నెటుగు, 

కన్నేచు 
కనుకుట్టు; ఒకరిని మాచి ఓర్వ 

లేక పోవు, 
“కెన్నీ చినయట్టు, జ నులకన్ను లీక్షణ 

ములో బెజుచిలి 

పండితా, ద్వితీ. మహీ. ప్రట. 114, 
యూ, కన్ను కుట్లు 

ఉం 

కన్నోట 

నంకోచము, 

“మున్ను పలికినట్ల కన్నోట లేక పు, 
ల్కు_టయు ౨) భార, శాంలి, 4.392. 

కన ఎండువు 
చూ, కనుపండువు, 

కన్గిలుపు 

కన్ను నీటు. 

విజయ. 8.26, 

కన్సెట్టు 
చూ. కనుపెటు, ' 

60, 

క్ న్మాజగు 

వంచించు, మోనగించు, 

శ్రీ కాంతామణి గన్నఅంగిఎ 

పాండు. 1.1. 

చూ, కనుమొొజిగు, 

క న్వైలుగు 
చూ, కను వెలుగు. | 

కన్వేగిన వెనుక 

చీకటి విచ్చగనే, 

26 

లును, బర జేపట్టిరిం) 

66జ్రస్చాడు తెల నాకులును గప్పుర 
' డై ౧ 

చాలు నిచ్చు నిచ్చలున్ =”? శారా, 2. 

కన్నే_కపు 

కనుచీకటి అనగా కనుల 

కంతేగా కనిపించని వేళ, 

కను వేగుట అనగా కనులకు 

కొంత కనిపించు సమయము. 

కకరినరంగ నిట బాండకొయ్య నుంచేశి 

-. క స్వగిన వెనుక 6 చలిసీకొని య చ్చని 

నను బొ మ్మందురు...౨) కుక, 8.204. 

కన్వేగు 

"తేల వారుజాము అగు, 
cn 

| కకౌనంగిన వెనుక చెలిసీకొని,”? 
శుక, తీ 204 

కన్ఫోగ 

కనుబొమ్మ 

రూ. కనుసోగ, 

కపటధర్మకంచుకము 

లోన పావభూయిస్ట మెనది. 

“ఇది పాపశీలంబు, కపటధర్మకంచు 

| కంబు సుమ.” భార, శాంతి. 36ర్. 

' కపురపుబాగాలు 

కర్పూర ఖ ౦డముల తో డి 

విజెము; అందులో చేర్చు 

సుగంధ (ద్రవ్యములు, 

“తుటుములోపల నరవిరిసరులు దుణీమి, 

వేడ్క గపురపు బాగాలు బేసి 

కొనుచు?” హంస. 5.25%, 

' హండుటాకులుం గపురంపు బాగము 

రాజే, 

“కర్పూర ంబుతోడి గా వీరాదో 

యాకు మడిచి యీరాదొ చెలీ 1 

కళా, 4 
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| 
కప్పకాటు ' కప్పయెలుగు పాము 

అనంభ వము, ఎకి సాధువుగా కనిపించే 

కప్ప కణువదు గనుక, (కూరవ్య ర్, 

“భాపనపోటు కప్ప కాటుం గలే? గోముఖవ్యా[ ఘము వంటిది. 

రుక్మాం. స్, 28. న్ y 9 

వేంకశేళ, 72, హు కవ్పదే కాని అనలు పా 
మనుట , 

కప్పకుటబుపు ట 
) ..మన మటు గాన చెప్పుడును మా 

బొబ్బ, శర. చెసం గప్పయెలుంగుపామ వె, యునికి 
కప్పచిప్ప ' యెటుంగ వచ్చె నెటు లూరట-ా వర 

బు : భార, |దోణ. 8.101, 
కప్పుడి క౦బళి కప్పరపడు 

కవ్వుకొను కంబళి, 

“గ చ్చైకంబళ్లు గప్పడ్ కంబళ్లుం 34 

పండితా, "పర్య, 846. 

కప్పతాళము 

తాళం కప్ప, 

“వాళ్ళింటికి పెద్ద కప్ప తాళం తగిలించి 

పోయారు. ఆయినా దొంగలు విడిచి 

“పెటారా లై) 
౬ 

కప్పదాటులు వేయు 

మధ్యలో మధ్యలో వదలి పెట్టి 

అక్కడ ఒకటీ యిక్కడ 

ఒకటీ చెప్పివాసి సరి 

పుచ్చు. 
ఏది (వాసీ నా సక్రమంగా సంవూ 

రంగా (వాయాలి గాని, ఇలా కప్ప 

దాటులు వేయడం నాకు సరిపడదు. 

CE 

కప్ప నాగు(వు)రు 

చిజుకవ్చ కాటుచే వశువులకు 

కలిగడు రోగ విశేవము, 
వూ. 6.45, హరి, 

ChE 

యదు. ఇ టం దు మాటాడు అల దామాడాంకాలాలాా జాన. ర అంద దా వజ 

వాయు న దద. చా తా జయా నా 

7 
॥ 

సంభ మము చెందు, అబ్బుర 

వడు, 

వాల్మీకి వచ్చి సితాసుతులకా గప్పర 
పడి చూచి... జెమి. 6.89. 

“వెప్పిన నంతయు విని నే,నప్పుడు తల 
యూంచి యమ్మ హా బేవి “మొగం, 

బొప్పారం జూచి నవ్విన6, గుప్పరపడి 

నన్ను6 బలికె...) 

విషు, నా, 1.206. 
ణ 

“డాప్పాంగి మానసంబునం గప్పరపడి 

భూతములు జిఘాం సా పెతున్ ఏ 

5.198, 

చూ, కప్పరపాటు, 

కప్పరపాటు 

సం|భ మము. 

“కప్పరపాటుతో నతనిం గన్లొని...? 
రంగా. 1.70. 

చూ, కప్పరపడు, 

కప్పల తక్కెడగా 

ఒకటి నరివడిలే మరొకటి చెడి 

పోతున్న వ్వడు అనే మాట, 

కప్పలను తక్కె_డలో చెట్టి 
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సరిగా తూచవలె నంకే కప్పి పల్కు 
అసాధ్యం. ఒకటి వేస్తే మజా | దాచిమాట్లాడు, (పచ్చ 

కటి ఎగిరి పోతూ అంటుంది, 

అందువై వచ్చిన పలుకుబడి. 

కర్ర వ్యవహార మంతా కప్పల తక్కెడ 

గా లేలింది. వీడు దారికి వసే వాడు 

దారికి రాడు వాడు దారికి వసే వీడు 

దారికి రాడు.” 

కప్పవలె నోరు తెజచుకొను 
"తెలివి తక్కుువను కనబరు 
సున్నా డనువట్ల ఉపయో 

గిసారు. నోరు “తెరచుకొనుట 

బుద్ధిమాంద్యసూ చక ము, 

“ఆవెధ 'వేవో కారుకూతలు కూస్తుం కే 

కామె 

వీడు కప్పలాగా నోరు తెరుచుకొని 
వింటున్నాడు. వా, 

కప్పారు 

నల వడు, 
స) 

“కబా(గతలం౦బు లతోన యారు 

గృాప్పారెలి 

కమా, 8.24, 

“కప్పారు రేణువు కమలా ప్తబింబంబ్బు 

రాహుమండలమున రమణం గప్పులి” 

భార, భీమ్మ. 1.242. 

కప్పిడు 

కప్పి పుచ్చు, 

“కప్పిడంగ నేల యొప్పమి, నిప్పుడ 

యొలింసింపు కలి? నేని మవోత్మా!?” 

“శేష. 4.88. 

మూసుకుపోయిన కన్ను. 

పండితా, ద్వితీ, మహి, పుట. 108. 
| 

న్నంగా పలుకు. 

“ఆని కప్పి పల్కం బోయి బయల్పడ 6 

బలి "వల వెలయబాబుచు...ి? 

క్రమా. 5.126. 

కప్పిపుచ్చు 

చాను, 

““కలతనములు పలుమౌటు( గప్పి 

పుచ్చు. కాశీ, 4.90. 

“వాడు చేసిన దంతా కప్పిపుచ్చా లని 

నీ చెంత తాప త్రయపడుతున్నావో నాకో 

తెలుసు. కానీ ఏం లాభం! ఆ వెధవ 

పనులు డాచితే దాగేవి కావు.) వా, 

చూ, కప్పిడు, 

కప్పుకొను 

1. చాచుకొను. 

కప్పుకో నేల బంగారమా పువుబంతు, 

లవి సువర్లలతో దయములు సుమ్ము. 

కవిరా. 1.81. 

2, , (కమ్ము 

“ఒప్పనితేమకము చి తము, గప్వుకొనుట 

నుతలంబు గదురయ.ఎ? 

భార. విరా. 2.86. 

కప్పుదెంచు 

| “ఆతీముతణిీ కప్పుదెంచు విలయా(భ్రము 

భార. (ద్రోణ. 1.89. 

కప్పుదెరు 
నల్ల నగు, 

“క్షప్పుజేరు తెగచాశెడు. నిద్దపు సోగ 

వెం (డ్రుకల్ ౨) విజయ, 8.59, 
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కప్పురగంది 'కప్రంపుదిమ్మ 
ప్, అంద మెనది, 

“కప్పురగంది రాధ యనుకన్నియ. కర్పూరపుదిమ్మెవంటి దనుట, 

రాధా, 1.12. | మదన, శత, 72, 

కప్పురభోగాలు ' కబంధహాసాలు 

ధాన్యవిశేవం. దూరంలో ఉన్న వాటి నన్ని 
“కప్పురభాగి వంటకము.” టిసి వటుకొని బంధించేవి అనే 

శడా, పు, 54. రు 

కపష్పురము పెట్టి యుప్పు గొను. 

అమూల్య మయినదానికి బదు ' 

లుగా వనికిమాలినదానిని తీసి | 

కొను, 

కర్పూరం అ మూ ల్య మని 

ఉప్పు కా దస్ అన్న అభ్య్యూ 

హా ku] ఏర్పడినది, 

“మేను... .. దీనిరహి. బుణ్య మమ్ముట, 

కపురంబు వెట్టి యుప్పూ గాొనుటఎి 

ఆము. 6.62. 

కప్పురముల (క్రోవి 
సౌందర్భరాశ్ 

జవ్వాజి మొద లై నవి 

సాందర్య వవర్ష కాలుగా 
యి 

మనవారు భావిస్తారు, అందు 

చె వచ్చినవలుకుబడి, 

“కప్పురంబుల (కోవి య క్కా_ ౦ త్ర 

మూవి,” 

కప్పు వెట్లు 
లు 

పో రాడుటలో దెబ్బ 

టె వాంచి నిలుచు, 

ఓకప్పు " వెట్టి వెన్ను కందము సమ. 

ముగాం బోదవి, 3 మను. 4.28, 

హాం'స, 2.20, 

తీయు 

పట్ల ఉపయోగిస్తారు, 

రామాయణంలోని కబంధుని 

కథయ వచ్చిన పలుకుబడి, 

' “ఈ జిలాలో ఎవ డెక్క_డ దావా పడ 

చేసినా మా ఊరి కరణంగారి కబంధ 

వాసాలక దొరకి పోవలనీందే.”? వా. 

కబోది (పక్షి) 

గుడ్డ, 

కండ్లు. లేని కబోదిని తల్లీ | కాస్త 

ఇమం. వేయి, వా. 

చూ, కళ్ళు లేని కబోది, 

కబ్బము కరాటము 

పుస్తకము, మందుల నంచి, 

జం, 

వైద్యులు వంట కొనివోవు 

నవిగా ఉవయోగించే మాట, 

నారా. శత, 6. 

 కమరులు వోవు 
ఎండిపోవు, 

కమా, 5.169. 
' కమలించు 

కవలి పోవు, 
వాడుకలో కొంత మారి 

“ఆవేడి కా పువ్వు కవులి 
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పోయింది.” “ఆ మంటలలో ' కమియార 

వానిశరీరం కమలి పోయింది.” పూర్తిగా నంతృ ప్రిగా, 

అన్న ట్రుంటుంది, కమియు అనగా పూర్ణ ముగా, 

6 _,శాతి...పతిం దలంచి కమ ఈ అర్థంలో చాలా తావుల 

లించి.”? కమా. 5 9ర.. (వయుక్త సం: కమియార వండు 

కమలి పోవు ఇత్యాదులు. 
వాడిపోవు. ““కాంతాజనంబులు కమియార నిడు 

పాపం ఎండక పిలమొగం కము దునే, పురములో దతాా_లప్రుణ్య 
నో భిక్ష.” ఫీమ, 8,7. 

(మి లి పోయింది.” వొ. 

ఓ కమ్శకటు కమాను వెళు కే 
౧౧ చేసుకొన్న ఒబడంబడెకనుబతి 

కాంపు వెళ్లు, లు 

ఇది యివమాడు డైళ్లల్లో ప్రో 

పంగా వినవ స్తుంది. ఉద్యో 

గస్టులలో దాదాపు మాసి 

పోయినట్లు కనబడుతుంది, 

““వౌర-గారు మున్న కమాను వెళ్లరు. 

శపటికి గానీ రారు.) చొ. 

కమామీసు 

వ్యవహారదతుత; కాలము. 

(బ్రౌను. 

కథా కమామోషఘా అన్న 

దోెకు చేడిది జంటవదంణోని ' 

భాగంగా వీనవస్తుంది, 

కమిచికొను 

నోటితో వట్టుకొను, 
కొను, 

“నేల బడ్డవనజగర్భుం గమి 

మరాళ కము వా జెందమ్మి, గణజిచి 

శొని రయమున. బజ-చచినట్టు ౨” 

“కొని 

కమా, 2.70. | 

కలణుచి 

వ్రతర రాజులు పంపుసై నము. 

*“కేయిలవజీరులం దుమ్మెద కమ్మకట్లు 
Ls 6 

మూ, కల గొరవంకరాదొరల. 

చంది, 2.82, 

క్ర మ్మగుట్లు 
ర 

అతిర హాస్యం. 

“ఆదం తా కమ్మగుట్టు, చచ్చినా బయ 

టికి తెలియదు.” వా, 

రో 
జాబు, 

తాటాకుతో (వాసి గొట్టంలో 

ఇటి వంపి  అలవాటుమె 
౬ యా 

వచ్చునమాట, 

“శుభవా ర్రల బంగరు కమ్మచుట్ల నా, 
దినకరమండలంబు, ..౫? 

విజయ. 3.92, 

క్ర మ్మనూనె 

వాసననూ నె, 

క్ర మ్మచ్చు 

వ్ర్ చ్చే బంగారు వెండి కమ్మిగా 



ఒక అచ్చు. ఇనువ వలకలో కమ్మవడ 

రక రకాల వరిమాణాలలో | ఒక భత్యుము, 

రం|ఛాలు వేసి ఉంటారు. పొంచా. 4.59. 

“వెండి తీళలు నిగిడించు చదలు కమ్మిచిర 

కమ్మచ్చు బెజ్జ బెజము అనంగ” పారి,2.89. కములు పోసి చేపిన చీర, 

“దీన్ని సాగ్గొట్తి కమ్ముచ్చులో | ల 
లాగ రాలి వొ, కమ్మితియు 

రూ. కమ్మెచ్చు. 1, క్కిపోవు, 
కమ్మటాకు “బాల్య ంబం కమ్మితీగా 00 

ఒక అభరణం, పార్వ. 2.24, 
ద్వార. 4.140. వి, చల్లగా జారుకొనిపోవు, 

౧౧ 

కమ్మనీరు దక్నీణాంధంలో ఇది. ఈ 
1. తెసి,  అర్లంలో ఎక్కువగా విన 

“మున్నీ రై నంగా కమ్మనీ, రు రహిన్ | వస్తుంది. 

గూడిన -సేర్పరించు గము ల రోలంబ' వాడు. మేం మాట్లాడుతూ మాట్లా 

కాదంబముల్ ౫” 5.121. కుతూ. ఉండగానే చల్లగా కమ్మీ 
2, వన్నిరు. ' వీశాడు. 99 వా, 

ఈ, ..ఒక పంకజలోచన వాసె.., చూ, కంబి తీయు, 

గుబ్బవలిచన్నుల పె మకరీకలాపముల్ , కమ్మినూకు 

వాప్రి€ గమ్మ నీరు మృగ నాళ రసం. 

బున మేళవించి) శృం, వెప, 8.102, కమ్మాచ్చున బెట్టి తీగగా 

కమ్మపంజు తీయు. త్ర 
' “కమి నూకిన నూత్స కలధౌాతమును 

కముాలోని రాళ్ళు పొదిగిన ' శ a @ ఇ బోలె భీమ, 4.180. 
భగం కమ్మి పెట్టు మి పె 

కమ్మపిల్లి ఠ్ర 
(౧ కప్పి చు. 

పునుగుపిల్లి, ర్ త, 840 కృంగా. శాకుం, 1.98, . క్త. 60 
కమ్మపూత కమ్మీ చేయు 

గండపు పూత, నరము దాచు, 

జు 

కమ్మ యగు క మ్మెరాకు 
వచికరముగా నుండు, తమలపాకులలో ఒక విధం, 

అ ర బ్రైన్ చవి గావె కమ గా వో ఆఫ "రండు రకాలు, కార పా 

నీకున్”? శా, మా, రి,కిరి, కులు, కమ్మ రాకులు, 
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కయికాన్క- చేయు 

బహువుతు లిచ్చు, 
విశేష భూషణ, ద్భాసిత్ చిత చేలము 

లపారముగా6 గయికాన్క_ చేసి...) 

శుక. 4.80. 

చూ, కి కాన్య_, 

కయిచూటజగా 

కలగా. 

“వాయగజరథభములు నావు లెడ్డులును, 

గయి చూలు గా మాకు గలిగినకొ ' 

లది,” 

ద్వి. భల్లాణ, 1.19. 

కయిదండ 

చేయూత , 

“ఇకక గయిదండ గొమ్ముల” 

ఊఉ. రా, 6.66. 

చూ, కెదండ, 

కయిదండ బటు 
on) 

చేయూత నిచ్చు. 

“చెలిక కై లయిదండ 6 బట్టల సుర, స్త 

లెంద తెన్ చెలం, కల చీవింపలణో Ee 
కా. మా, 2.6. 

కయిలక ట్ట 

కపిలకట. 
ee) | 

కక్కు, 81. : 

నలు కవిలక ట్ల. 

కయిలాగు 

చేయూత, 

“చెట్లు వెంబడి గయిలా గొసంగ.? 

. 2.47. 

కయివారము 

స్మోత పాఠము, 

కయిసేయు 

వెడలునవ్వుడూ, కొలువు తీరి 
నవ్వుడూ చేసే స్న్మోతపాఠా 

లనే కై వారము లంటారు, 
బస, 2.26. 

చూ. కె వారము, 

' కయి వాలు 

వంగు, 

“4 కెందికిం గయి వాలు తత్సలిలనిర్మల 

"ధార ఎ” ఆము. 4.21. 

“కయి వాలక వాడక తావి వోకు) 

విప్రం 2.29, 

చూ, కె (వాలు, 

అలంకరించు, 

“చెలువ చాల నిటు గయిసేయల లి) 

వసు, 5.129. 

హర, 2.108. ' 

చూ, క సేయు, 

కయ్యప్పు గచ్చ 

జగడనాండి. 

“గెడవనిటులు మడివిడుపులు వాల, 
లు 

' గడ'సరుల్ కయ్యం పుం (గచ్చలు ... 

'వారవనితలు.!” " పండి. పురా. 115, 

కయ్య మిచ్చు 

యుద్ధము చేయు, 

'కక్షయ్య మి మ్మని.. .పిల్చుటయు.!? 
హారి. ఉత. 4.16, 

'కయ్యమునకు కాలు దాచు 
యుద్దానికి పిలుచు. 

ళ6 =. దివ్యమౌని౦ (ద! నా, కమృగీ నేతల 

మోూయదం గయ్యమునకుం “గాల్ దాచులా 

| గొప్పెడున్ ౧” 

రాజులు మొదలగువారు. 

కళావూ. 1.147. 

చూ, కయ్యమునకు కాలు (దవ్వు? 
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కయ్యమునకు కాలు (దవ్వు కయ్యాల మెకము 

జగ డమున రేడ్చు. నక్క, 
“శయ్య మునకు వలదు కాల్రంవ్వ-)” వావిళ్ళ, 

భార. శాంతి. 2.282, | శ్రరక్షర 
చూ. కయ్యమునకు కాలు దాచు, ధ్వన్యనుకరణము, 

కయ్యము కొడ్తుచు “వాడు కరకర నమలి (మింగాలని 

యుదము వేయు చూస్తున్నాడు.” వ 
“ఆధిప! “సీ. తనయుండు కయ్యంబు కరకర ఆకలి అగు 
వొడుచు, వెంప్రు వదలక విఛభవంబు నాగా ఆకలి వేయు, 

పెంపు మెజసె . బీష్మ. 1.142, | “జబ్బుపడి లేచావు, కరకర ఆకలి 
చూ. కయ్యము వొడుచు, అయ్యే దాకా యేమో తినక? వా, 
వీడు 

కబహాసులు వెటు. 
ఆ 

కళళ *కయ్యింబు లిడ సిందు గతి గలువో 
శై, 

యని, వెదకుచు... కళా, 2.6. 

శ్ర య్యము వొడుచు 

క లహించు, యుదము వేయు, 

క్ర య్యము సెలు 
య 

యుద్ధ మగు, 

క పీదప చేటు గయ్యము 

Cg శ 

సెలైన్, 39 

“ఈ మందు నాలుగు రోజులు పడుకో 

బోరే ముందు వేసుకున్నా వంెటీ కర 

కరా ఆకలి వేనుంది.) 

కరకర పడు 

కోవవ 

“పటు కో ష మున్, గర ళరపడుచును 

నిదిరిన, ఖరకరవంశజుడు (దుంచె ఖరుని 

వో, 

_ లిరంబున్ , 

మొల. కామా, ఆర. 15, 

కరకర (పొద్దు పొడుచు 

భార, కర్త, ల లి]5్మ 

కయ్యము సేయు 
యుదము చేయు, 

“కయ్యము సేయుట కప్పు డి మ్మగున్.? 
ఫొర, విరా. 4.207, 

కయ్యాల కచ్చ 

జగ డగోండి, 

““కయ్యాల (కచ్చ లె లె కదలి యిీవచ్చు, 

పాడి, 99 

జఆవ్వు డవ్వుడే సూర్యోదయ 
మగు, 

“వూ వూర్యదిశయం దుం గరకర 6 (బొద్దు 

వార. 7,189. 
“కరకర వొద్దు పొడిచే వేళ క మన మా 

ఊచు చేరువ 5 ్తే, మనపను లన్నీ ముగిం 
 చుకొని సాయంకాలానికి ఇల్లు జేర 
| వచ్చు. 37 

CM 

కరకరించు 
దయ్యాల ముక్కులు దటీంగి ఖండింతు,?? 

భాస ) 

గె. హరి, (పథ, పం కీ. 1981.82, 

పాండు, 4.210. 

కోటాకు, 
cn 

| గుటియొకయడు వానిపెం గరకరఠిం చి. 

పార్వ, 6. 70+ 
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కరకరి పుట్టు సచ్చిదానంద సంపద చేతం నరజంభ 

- | | లంబుగతిం గన్సట్ల్టుక్ భరాదీశ... 
ద్వేషము కలుగు, నట్టు. హంస. 151. 

పుట్టు, చా. కరతలామలక మగు, 

“కరకర” పుట్టగా గలదు కామిని ! న్ ' కరటకదమనకులు 
వలి చను దం కీజా) 

జ _ ఎడబాయక ఉన్న వంచకులు, 
శం, “నిష. 5.382... 

న్ ' ఆ ఊరికి వా ళలిదచూ కరటక దమ 

కరకస ' నకలు, ఏ వ్యవహారం వచ్చినా డాని 

వగ, | వెనక వీళు ఉన్నా రన్నమాళే.?” 

కరగి పోవు కరడు కట్టిన మనసు. 

సీ రగు, గట్రివ మనను; క కినహృదయం, 
ఖ్ 

“గానంబు వినిపీంపం బూనెనా యా. 

మహా గిరిరాజ మెనను గరలిపోవుల) 

రాధి, కీర, 20, 

కర్ర పిల్ల ఆంత -గా ఏడ్చినా వాని కరడు 

గటిన మనసు ఏమా తం కరగ లేదులి 

వా, 

కరగుపడు | కరణకమ్మలు 
శీణించు, (బాహ్నణులలొ ఒక జాతి 

మను. 6.9.  క్రరణికము 

కరగహవంతురాలి చేయు చూ, కరణీకము, 

వెండి వేయు. ' కరణీకము 
“ఇంత నాండు కర(గహవంతు రాలి కరణపువృ త్తి, 

జేసి తోడ్కొని వచ్చితి? “వాళకు ఆ ఊళో కరణీకం ఉంది. 
నిరం. 2.58. లా లి వా. 

కరజంభలముగతి చూ. కరణిక ము, 

సున్నష్టముగా అని భావము. | కరతలామలక మగు 

జంఛభల మనగా నిమ్మకాయ. అతిస్సప్ట మగు, 

అరచేతిలోని ని మ్మ కాయ. చేతిలోని ఉసిరిక కౌయవలేె 

అన్ని వై పులా కానవచ్చును, పూర్తిగా తెలియ వచ్చునది 

చాసివలె అతిన ఏ నునుట. అనుట, 

ర్చ “ఆ వీరుని యక్క జ మగు, లావ 
ఈ అర్థంలో తజుచుగా విన వెరవుం గరతలామలక మె తోంచెన్ ఎ) 
వచ్చే మాట కరతలావుల భార. ద్రోణ. 8.154 

కము, చూ, కరజంభలముగతి 
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కరతిత్తి కరములు మొగుచు 
చేతినంచి; చర్శపునంచి, నమస్క_రించు, 

“ముష్టి 6, బరనీన కరతి తి ప్మతాల | “అన్నకుం గరములు ముగిచి.”? 
సంచి.) గార. హారి. ఊఉ, 508... జెమి. 8.6, 
“కావళ్ళం గరతితులను నుదకంబును కరములు మోడు 
నొనుచు.) - ఓ 

నమన్క_రించు, పండితా, పర్య, రీ5క4, 

కరదివ్వె 

కరదీవము; దివిటీ, 
గౌర. హరి, వూ. 1856. 

చూ, కరదీపిక, 

కరదీపిక 
దివిటీ. 

చూ, కరదివ్వె, 

కరన్యాసం 

కొన్ని కర్మలలో చేతిలోని 

రిక గాక్ గ్రా (వేలిసీ తాకుతూ 

కోన్ని మం| తాలు పఠించడం 

అలవాటు, దీనిని కరన్యానం 

అంటారు. ఇది ఒక్కొక్క 

మం తానికి ఒకొ,-_ క్క- 

అతర్శ్మకమంతో ఉంటుంది, 

బ్రిలాంటిచే అంగ న్యాసం, 

కరప (తము 

చీటి, (పకోటనవతము, 

ఇది హాండ్ బిల్, పాంఫ్ లెట్ 

అను ఆంగ వడాల 
C౧ 

వచ్చినది, 

“ఎన్ని కలలో ఇరుపతమొల వాళ్లూ కర 

ప తాలు పంచీ "పటామలి? 

కరపీడనము 

పాణ్మ్గహణము) పెండి, 
య | 

ద్వ లః 

బో 

॥ 

“'సమర్చనములు చేని కరంబులు మోడ్చి 

తిరంబుగ్డ గన్నని. రుక్మాం. 1.82. 

పాండు. 2.1క్ర్, 

కరవటు 
౬ 

చేతిగుడ్డ; కరాటము, 

“తడి యొత్తు కరవట్టు దడినీ యున్నది 
యొ 

పండితా, (పథ, పురా. పుట, 4.52, 

కరవట్నాలు 

అర్థము పచార్యము. 

కాంతల మాన మెనేటి కరవట్నా లకు 

దిగ మంతనాన జీవుం డనే మంచి 

వమరకాండులి తాళ్ల, సం, 9.99. 

కరవాడి 

అధికతీక్లత . 

“కరవాడి బిభైండం "గాయక౦ దడి 

ఫీమ, 8.80, 

కరవాడిచూప్పలు 

అందమైన చూపులు, 

కరవాడి ఒకరకమైన చేవ, 

“వాలుగ చూపులు వంటి 

మాట యిది. మూపులను 

చేవలతో పోల్పుట వరిపాటి. 
“రర! కరవాండి చూప్రుఆ యాఘ 

ళంబులి పాండు, 1.117. 
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కరవు దీర  కరికరి పడు 

తనివి తీర, వగనొను; కోవవడు, 

“కరవు తీరా చూశాడు, వా, గసపంకరుహాతుకా, గరికరిపడి చూషిం 

“కరవు తీరా మౌట్లాడుకొ న్నాము.” 

బి 

కరసాన పట్టు 

సాన వటు, 
A) 

కరామలకము 

కరతలామలకము); అతిన్సహ్నము, . 
లు 

“సర్వము నీ కళావములక మె యుండుం . 

భాగ, స్కృ, 2.78, ' గదా? 
చూ. కరతలామలకమగు. 

కరారావుడి చుట్టు 

సున్న చుట్టు, 

(కారవడి వాడుకలో కరా 

రావుడిగా మూారిపోయింది, 

ఆ వత్తు ఆకార సామ్యంతో 
యేర్పడిన వలుకుబడి. 

| 
| 
| 

“వాడు ఇస్తాను ఇసా నని ఆఖరికి కరా. 

శావుడి చుట్టాడు.” 

కరారావుడు 

(దావిడి, 

తక్కు_వచూపుతో నిరననగా 

అనుమాట, 

(వాహ్నణులలో లిక తగ 

(దా విడులు, 

ఎమ 

అందులో. 

ఆరామ] చావిడులు. చరా 

(నా పీడులు ఇత్యాదిగా 

ఇాలా రకొ లున్న పి, 

“వాడు వట్టి కరారావుడు గాడు.” 
చొ 

చిన, నరు లేగుదు రు మననవరకంబు 

పద్మ, ఉత. 2.28. 

కరికోత పెటు 
చల 

వధించు, బాధించు, 

“వారిమధ్య యెవ్వతె కరికోంతం 
బెటునోో యదలించి మతేభయాన 

లత [00 వా 

రాధి, 8.69. 

కరిజకాయ 

చూ, కజ్జికాయ, 

కది (మింగిన వెలగపండు 

చడీ చవ్వుడూ లేకుండా లోని 

సారం పోయినది, 

“సిరి దాం బోయిన బోవున్కు గరి 

(మింగిన వలగపండుకరణిని సుమతీ! ౨! 

సుమతి. 

చూ. ఏనుగ తిన్న వెలగకాయ, 

కరుకు కరుక్కున 

నణకుటలోని ధ్వ న్య ను 

కరణము, 

“ళరుకు కరుక్కున నటికి పటి.) 
శాధి, 8,180. 

కరుడు కట్టిన.... 

సారభూత మైన, 

ఇది గ్రేస్టతను, ఉ త్రమతను 

సూచించును, 

“సాక్షాత్కరించిన శా ంతేరసంబు నాం 

గరుడు గట్టినతపోగరిమ యనంగ...) 
కళా, 8,13, 
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కరుడు గట్టు ఎం[డకాయ (వీత) పిల్ల లను 

గట్టివడు, చెట్టి తాను చనిపోతుంది అని 
“కలల మె విపువారు చు గరుడుగట్రి., 9 వతీతి, తే ల్ల వివయ౦లో 

శకం, 2. 1449 

కరుణ గలుగు 

కరుణ కలవా డగు, 

“కరులా గలిగి యునికి యిది యకార 

ణము సుమా.) పారి, ], 

కరువు గట్టు 

వోత వో యుటనకై దిమ్మను 

తయారు చేయు, 

“ఇరువురు సాఖ్ల్యర సముల గరువు గట్స్, 

పోనీ చేసిన ఈరూపుల పోల్కు తెరి. 

నిర్వ, 8,70. 

కరువున పోయు 

పోత పోయు; విగ హాముగా 

నొనరించు, 

“*గరువునం బోసిన పరమసత్యంబు | 

మునంగా... కళా, 8.18, 

కరువులో అధికమాసము 

ఉన్నకష్టాలు చాలక మజొక 
ఇద కషం వచ్చిన దనుట, 

ది దబ 
కరువు కాలంలో అధికమాసం ' 

కూడా వ స్తే మరొక చెల చెరిగి | 

నట్లుగా భావించి అనేమాట, 

“కరువులో అధికమాస నుని, ఇంట్లో. 
బియ్యం లేక ఛన్తూం శే యిప్పుడే. 

మా మామా రు సకుటుంబంగా 

చేంచేప్ప చేశారు. వా, 

కర్కటిగర్భము 
అత్భవినాళక ము, 

కూడా యిలాగే అంటారు, 

“కర్కు_ టిగర్భమట్లు నను -గానిలి 

చపైడు.. బసవ, 1.97. 
“కర్కటి గర్భము కరణి గాాత్రము 

' వచ్చె.” భార. భీష్మ. 8.405. 

. కర్కోటకుడు 

(కూరుడు, 

' “వాడు వటి కర్కోటకుడు. వాని 

దగ్గరికి ఎవరు పోతారు 9) 

క్ర రరిపాణి 
: నాల ల 

ఒక చయిని మణ్ొక భుజం 

చికి వచ్చునట్లు చేతులను 
| (cn య 

క త్రేరవలె కట్టుకొనుట. 

' పండితా, ద్వితీ. పర్వ. ప్రట. 514. 

7) 

బొ 

కర్ణ ములు అదిమికొను 
చెవులు మూసుకొను. , 

'  ఆవినుమాట ఎదో ఏన రాని 

దనుటను ఈ చేష్ట సూచిం 

చును, 

“జేతులం గర్హంబు లదిమికొొనుచు,?? 

శారీ, 7,289. 

చూ. చెవులు మూనీకొను, 

"కర ర్ల శ్యంగఖ్యాతి గనుపట్లు 

ముందు వచ్చిన చెవులకంకు 

"వెనుక వచ్చిన న్ా ము లు 

. వాడి యనుమాట నిజ మగు, 

“కర్ణ ళ్ళంగఖ్యాతి గనుపళ్టై నని.. 
అకు, 8, 94. 
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415 కర్ణు. క ర (1 

కర్ణాంజలి పుటము లొగ్గు 

చెవి యొగ్గు; మూటను. 

ఛదగా విను, 
Co 

“నిజమధుర వచన సుధాసారంబునకు6 

గర్జాంజలి 

నయన యు ట్లనియె, 9? 

ఫుటంబు లాగ్గ నక్క_ ౦జ 

శుక, 8.474. 

చూ, చెవి యొగు, 
౧ 

కరాకరి కగా 
భ్ ఈ 
గాలివా రగా, జన శుతిగా, 

అజాన్ 

“అఆచ్చెలువ నెచ్చెలుల ముచ్చటలవలన 

గ ర్హాకర్షిక నవ్వార్త మధురలాలన చెలి 

కీలు, విని” 
భా. 7.287. 

చూ. కరాకరి గా. 
ర్? ౯a 

కరాకరి గా 
అ 6 
జన శుతిగా, 

ఎవరో ఒకరికి చ చే, మరొక 
Me 2) 

రికి వారు చె, అలా (పాకి 

చటి వారల వట ఉపయో 
ర అని ౧౧ 

గించే మాట. 

‘ ..తేచ్చరి త్రేములు నావే గొత్తశగా 

చేల కృ ర్లాకర్షిం గథలందు మున్ను 

వినమే నానా(పశారంబులక ౧) 

ఊఉ. వారి. 5.296. 

వళ 

వినమే.ి” ఉ త. వారి. 4.296. 

“ఆ విషయం నేను కరాకరిగా. 
ta ర్ం | 

విన్నాను. వౌ, 

చూ, కరాకరికగా,. 
£9 ac) ! 

కర్ణామృతముగా 
నుల విందుగా. | 

క“నిమలవాగాంగి౭ గ ర్తా మృతములు 

“గాను రుక్మా, 1.51. | 

: తమా? 

కర్ణునితల భారతము 

కర్ణుడు లేని భారతము 

అనలు సున్నా అయినది, 

ముఖ్య మయినడే లోపించి 

నది-అనుట, 

“నీచే రాకపోతే నీ పెత్తనానికి మేం 
వళ్ళడ మేమిటి కష్ణడు లేని భార 

CME 

దీసి కంతా |వధానుడివి 

నువే అనువట్ల ఉవయోగించే 

వలుకుబడి. 

కర్ణుని తలమోదనే భారతకథ 

అంతా నిలిచి ఆన్న దనుటవై 

యెర్చడినది. 
“నువే యిలా అంజు యెలాగు రాళ 

కుని తల భారతం అన్నారు. వా, 

ప్ర ఉజిపుడు 

చెపి కొరుకువాడు, 

ఒకరిశు చాడిలు చెప్పేవాడు, 

కర్మ (0) కాలి 

దురదృష్ట్రవ తాత్తూ. 

“నా కర్మం కాలి చా డక్కుడక 
వసే.. ఇంక నా పని అయిన స్తే. 00 

CK 

“వాడి. కర్మ శాలి వినిముందుకే ఆ 

కాగితం వెళెాలాకో వొ 
(ap) 

కర్మ కాలిపోవగా 

ఏనుగు చేనటలను చాలి 

ఈడ వదం, 

“లఅంజముండలం, దుత్ఫుక తాభరమ్ము 

గాను టొ పు చె కర్మము కాలిపోవం 

గన్) పాణి, 4.4ర్, 
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క్ ర్కచండాలుడు _కజకొను 
చండాలుడు కాకపోయినా 

వనులచే చండాలు డయిన 

గట్టివడు; నిలుచు, 

““పబుకొని చేసినయఫుములు, కజకొని 

దృథవ(జలేపకం బగు దరుణీ.) 

పద్మ. 8.88, 

' కటగ్ ఆజ 

వాడు, 

దక్క న ముచ్చటు జరపంగ నేల, 

యిక్క_ర్మచ౦ డాలు రంతటిబాదు,ి? 

బస. 7.188. 

66 బ్లా డ్రు జన్మతః పెద్ద వంళంవా చే. 

ఆయితే నేం కర్మచం'డాలుడు.) వా, 

కర్మ చాలక 

దురదృష్టవ కా త్తు, 
ళం అలో 

“కరు బాలక అక్క_డికి "వఐళౌను, 

అన్ని మాటలు తిన్నాను.) వొ, 

కజకరి (ఆ) "పెటు 
(os 

“కజకణీ పెట్టి సా మ్మడుగు,.)) 

ఆము, 5,6]. | 

కఅకుట్లు, చంకలో పౌ తములు 
అడ 

అంది పొండని నడవడి; కవట 

వ రృనము ఆనువట్ల ఆవ యో 

నిండే సామ్యము, 

మాంనపు మా 

పు స్తకాలనూ చంకలో ఇ 

కోవడం ఎలా కదుచతుంటో ( 

..తగునే కణికుట్లును జంక బొత్ర 

ముల్.’ జ. హారి, 2, 187. 

కబికుమాటలు 

కఠినో కులు, 
అవాలని 

శం, చెష, 7.98, 

కటికు లాడు 

కరినో కు లాడు, 
— 0 

అజకొజు అవమానము, 

“కడిందిగం జూడక నీక నేమియుం, 

గటఅిగొజి గాదు,’ 

భార, (దోణ, §.228, 

““బాలమి దెచ్చుకొన్న న్యా కజగొఆ 

దిచ గాకు కరు. రీ,లిడీ 

క అత లయోగి 

వరమవదము నందుకొన్న 

యోగి, 

కల - తీరము. (తమి) 

ఆఖరు మెట్టు చేరినవా డనుట, 

| కజతలయోగిన కర్మ మంటునా [1% 

తాళ, సం, 7.211, 

కజతలాడు 

ఎపజుడు "నేర్చరి. 
షా 

“డాపనిషత్పఎపంచంబు, గడ దాంక 
చెటిగిన కజుతలానిం6 ...గాంఛిఎి 

శారీ, 2,160, 

చూ, కజతలయోనగ్ని, 

క అదూనము 

పొయినుండీ వచ్చే నలని 
cn 

బా, 

; “విరవాపరి తాప వేదన వేంగుచున్న, 
చ కవాకాంగనల కటాక్ష ముల యగ్గి, 
.నావహిల్లిన కజదూప మనల నొప్పు, 

నుడుగ ణారీశవింబంబు నడిమిమచ్చ. 

భీమ. 2.15, 
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క అపడు మరింత మంట మెక్కు_ వవు 

కొఆఅత వడు, తుంచే కాసి తగ్గదు. నివ్వు 

“యత్న మేమియున్ , గజపడకండ 

వేం. పంచ, న్.,5్రి, 

కజ వగు 

చేకపోవు, అరు దగు, 
““కఅన్రు గల వయ్యె ఎ” రుక్మా. 1.186. 

“వాని ద ర్శ న మే ఇటీవల కణ వయి 

పోయిం దమ్మా ! ఏం చేస్తాం! “పెద్దవా 

డయ్యాడు.” 

కజణవవచ్చు 

1. కసురుకొను, 

“వాల్ల పలకరిస్తే కణవ వస్తాడు? వా, 

ఏ, మోదికి వచ్చు. 

నా. మా. 89. 

CR 

కటవు 

అరుదు, అపురూవము. 

క అ వేర్పడి నవ్వుడు ఆహార 

థాన్యాదు లు కట వగును, 

త ద్యారా వచ్చిన పలుకుబడి, 

“కలియుగ ంబున ధర్మంబు కటువు 

గాని ఫీమ, 5.152. 

“ర్మ ఊల్లో ఇంగువకే కణవాి 

ఎక్కడి కెళ్ళి అడిగావో ఏమో లే 

'దంటూ వచ్చావు.’ 

కబవునకు తోడు ఆవ పంట 

CMS 

కలిగినట్లు 

బాధలో మతింత బాధ కలిగి 

నట్లు, 

కరువు నూలంగా కడుపు 

మండిపోతుండగా ఆవాలు 

వండినా, అవి కాచి తాగితే 

నకు గాలి తో డై నట్లు అనుట 

వంటిది, 

“పరు సెన యెండ మెండున, నరవర లె 

| 
| 
| 

హాయి లేక యలజడి పడంగా) సుర 

గాలి యేమ (బజలం, గజవపుకు6 

దో డావపంట గలిగినకరణిన్ ఏ) 
కవ, 1,101. 

కజవున పడినట్టు 

దొరికిందే చాలు నని ఎగ 

బడి, 

కరువో కాలమో అని వాడుక, 

అన్నం కనిపించగానే వాడు 

కరువో కాలమో అని తినడం 

మొదలు వెట్టనాడు ఇత్యాది 

మాషపాలలో నినవ స్తుంది. 

“తెచ్చుకొని యి చ్చలోేపలి హెచ్చు 

కోరు, లెన్ని గల వన్నియును దీ 

చిననీ చతుర, రతుల కజవున6 బడినట్టు 

లతుల సౌఖ్య, వారిని ధిం డేలు 

చుండిరి...” శుక. 2.రి4క4, 

కజవో కాలమో అని 

- దారికిందే తడవుగా దాని నను 

భవించుటకై ఎగబడి, 

వర ఊళ్ళోకి నిమ్మకాయలు లాగానే 

కజవో కాలమో అని 

లంతా చుటుకున్నారు.*? 
లు 

కణీగొను 

మాడిబో చేసికొను. 

పాడు చేసికొను అనుట, 

అమ్మలక్క_ 

బో 
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కర్ర మట్రికండల, నిచ్చ వండి పెట్ట 

మెచ్చు రాదు వంటల చేసీ మొదలి 

వంటనే కటి గొన్న, దానం దొలుత వంట 

దగుట యెట్లు.’ వీంహో, 2.80. 

కటబుదుల పూవ 

"నేర్చరి, 

నేర్పు లన్న అర్థంలో క్జు 

డ(ము, 
“కుల ము, 

తెలా. 

“కలకండ పానకం 

లకం 
జానీ 
మరీ 

వని తాగితే నీ 

చజీడంతా తఈణంలో పోతుంది.” చొ, 

దులు చాల చోట్ల కాన 

వ స్తుంది, 

“కటుందుల పాప వె మునులు గానని యట్టి 

కతల్ వచింపలగా.. ఎ కళా, 6, 18 

కబుదులాడు 

నేర్పరి, 

“కబుదులాం డగుచ(కి కపటంపు టను 

వునం దను మోసపుచ్చినం” 
వారి. ఉత్త, 780... 

[కియగా నేర్చులు 'వల్కు- ఆని. 

కలక దేలు 
సిరల ముగు, చేటు, 

“వఏఆులందుం గలకం బేజం దొడగంయంి 

శవా. 6.115, 

' కలకపడు 

కలతేవదు. 

కలకపాటు 

చూ కలత పాటు, 

కలకబారు 

కలత చెందు, 

“కాంచి తల వంచి సిగ చేం లక 

చారు.” రాధీ. 1.107. 

కలకవాణజు 

కలత చెందు, ఎజునడు, 

జలక్ ం చాతీ మజంది వెలెలి నుద్శగ 

(కోధు6 డే డే పట్టి. 0 + 

అర్థ మిస్తుంది, 

కట్టతేసి 

కుతే, 

“తిన్న డి చి చ్చిన క్ల తేనియ? 

(చావు నే. 33 రుక్మ. 8.2831. 

కజఖ పె తనము 
6 అలాల 

వని యేమో చేయకుండా 

అజమాయిషీ చేను సున్న ట్ట క్రూ 

అటూ ఇటూ తిరుగుతూ, అది 

లిస్తూ నటించుట, 

శవా డ్ పని చేస్తాడు, కలి పె త్త్నం 

' కలకలము వేసాడు. ఆంతే. 9 

కలకంఠము 

మనోపహార మైన క ౦ఠ స్వరము. 

“వాడు కలకంఠం విప్పి లే పొములు 

నాట్యం చేస్తా యనువో.1) 

వా, 

వొ 

భాగ, 10. వూ. 4&4. 

కలకల (నవ్వు) 

ధన్య నుకరణము. 

“తాం గల కల నవ్వుచున్న పరిఖావల 

యంబువిధ౦ంబు. జూచితే.) 

కళా. 5.109. 

నదు, సందడి, జననమ్మర్లం, 
(a © 

థ్ ౧ అద్య “కలకలంబులకు డగ్గజక హర్మా్యా(గ, 

త లములపేనుండి దర్శి ంచుచారు,?? 

పసు 2.26, 
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కలకల లాడుతూ 

ఎంతో నంతోవంగా; నుంద 

రంగా, 

“పిలా జెలాతో ఆ యిలు కల కల 

లాడుతూ ఉంటుంది,’ 

కలకలు తేర్చు 

కలత పోగొట్టు, 

“తాకియుం దలంచెడు వారు లేరని 

మనంబుగలంక్లు జేర్చి.” 

పారి. 2.52, 

కలకాలము 

అఆ 
ఎల్ల వూడు, 

“ఈ పని కలకాలం నిలిచేది గనుక 

ని న్నింతగా పురికొల్చుతున్నాను. ఈ 

పాఠశాల ఎలాగో నివే కట్టించాలి.) 

యౌ, 

కలగంప 

కలగూరగంప, 

కలగంప కడుపు 

నంతాననమృది కలది, 
mp 

“వారి కలగంప కడుపుల "నేరుపరుల, 

నరిదిబిడలం బడసి నవిరుదుసతుల ౨” 
Gs 

భాగ. 10.255. 

కలగంప వలపు 

అమ్మజూపు వలపు; 

లేసి (పేమ అనుట. 
““కొలగంప వల పాయె కాదా వాటి.” 

ఐలువ 

జ Ww 
తాళ్ళ, సం. 8.620. . “కలగల్పుచూపుల, రాకపోకల బయల్ 

| పాకంజేయు.”? కల గన్నయట్లులు 
00 

అస్స్పషముగా, 
చ 

రా? 

““పఏలమిం ద|చాజక న్య శేలాణునన్ | 

97 

ఇ ' 

కల గన్న యట్లు లాకనాం డలవోకం 

జూ-చి మన వకు టెలి శ్రి శి క్షు 8 
సుక, 1.544. 

కలగబడు 

కలతవడు; వున్నా భిన్న మగు, 

“సాత్యకి కో లల కోర్వక నీ బలము 

గలంగంబడియెన్ ౨ 

భార, 
“శరముల  వేగంబున గద, పరుసం 

దనంబునను గలంగయంబడి చేడ్సడ నా, 

కరులం దోలెను ఫీముండు...?) 

భార, ఫష్మ. 2.21, 

కలగబాటు 

వ్లోభవడు ; చెల్లాచెద రగు; 

కలత చెందు, 

eee ధారణీపాల సభలం గల 

బాబుక సుకవులు మెలంగు పెటుటి 

చంచా. 1.16. 

“కలయగం బాణి తొలంగా చారుణ 

బలౌఘంబుల్ ఎ హరి. 8.272, 

“కాంతి సంపద నొకయంతయుకొ 

గలం బాఅక యుండండ నిర 

కారుల డెలి 

భార, శాం. 6.202. 

కలగలుపు చేయు 

కలుపు. 

“వీరి వారిం గలగలుప్రు చేయున న్నన 
వలయు గాక,’ రాధికా. రె.శర్, 

కలగల్బు 

1. కలిసి మెలసి పోవుట. 

పాండు. 8.62. 

౨, కలుసుకూర, 

ఇ దీనాశు కలుసుకూర అన్న 
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చేరే దవమేణాంధంలో వే, 

మషంగా వినవ స్తుంది, ఏవో 

కరారగాయల ముక్క-లతో 

వవ్వ కలిపి చేసిన పొడి. 

కూర, 

“ఒక కొన్ని కలగల్పు లాక కొన్ని 
బజ్జులు ౨) పాండు. 4.184. 

ఏ, క వివడారం, 
_ థ్ 

“ఇదంతా కలగలుపు నెయ్యిగా ఉంది, 

వడ్డించకండి.)” వా, 

చూ. కలగలుపు చేయు, | 

కలగాపులగం 

గందరగోళీము; నానా 

సంకీర ము, 
ర్ం 

“ఇందులో పద్యాలూ, పాటలూ అన్నీ 

కలగాపులగంగా ఊన్నాయి. 

CC, పప్పు లన్నీ కలగాపులగంగా కలిని 

పోయాయి. ఏర్పరించాలి,?? వా, 

కలగుండు గొను 

కలత చెందు, 

భార, (దో, 1.298. 

కలగుండు చేయు 

కలత వజుచు, 

“ఫీకరవనీకిటి యొక్క_టి పక్క_ణం 
బులో మదమున జొచ్చి యందుంగల 

మానవులకా గలగుండు చేయుచుకా.??” , 

చెన్న. 2.77. 

కలగుండు వడు 

కలత చెందు, 

“కలగుందువడి సాలకలోల మె చాల 

గలం గ చాపొనులు. జెమ. 2.రికి. 

“కలగుండు వడ రొప్పి గవినుండి 

కుప్పించు పులి గుండె లవియంగ. 

బాడిచె నొకడు.’ శుక, 1.268. 

“గుప్పనంగార చాచ్చెం గలగుండు వడే 

న్మది యింక ని ట్లాకేో! రాధా. 2.21]. 

 కలగుండు వెట్టు 

కలత మెట్టు. 

“కురుసైన్యంబుల. గలగుండు వెట్టు.” 

భార, ఫీహ్మ, 8.64. 

కలగూర 

నానావీధము లైన ఆకు 

కూరలు, 

“కాలికి నూనె లంటి కలగూారల క 

పాల మెల జుట్టి.) భుక, 2.864. 

కలగూర గంస 

అన్నీ కలిసి ఉన్నది, 

“ఇదంతా కలగారగంపగా ఉంది, 

కావ్య మో, నాటకమో, నవలో చెప్ప 

డానికి ఏలేదులఎి నా, 

కలగూరగంప చేయు 

సంకర "మొనర్చు, 

కనా స్వ సాహీత్య ములు మాక చాల 
ww 

జీతు మంచు గలగూరగంప సేయ 

కము...) బహు. 3.210, 

కలగొన బాటు 

కలత చెందు, 

665౯ బషొన( పాజు-చుక్ సతులు కన్నుల 

న కశుజలఆబు లాల్క_ఎి? 

భార, శల్య, 2.19. 

కలగొను 

కలత చెందు, 

““కలవివారగమంబులు గలగొన నజచు 

తెజిగు దోయెం” భార, సౌ పి, 2.6.' 
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కలచి యాడు నికి రావలసిన దని చెవు. 

నం&ోభింన చేయు, నేడు వాడుకలో “భోజనానికి 
ల శ తాం ర. 

కల నిక్కల యగు వైరము కక్యాదుల 
కల నిజ మగు, a wad 3 త్తం నం, గలను se ంతెంబు ను బున, అ 

కలయు నిక్కాల యె న కరణ 20.177. 

వటి లె? 
పండితా, ద్వితీ. మహి. పుట. 62, 

కలని నక గ్రా 

ఎవూడు ఎవరు పోతారా, ఎవ 

రికి ఆపద వస్తుందా, మనం 

దాన్ని, స్వార్డానికి ఉవ భరరా 
యి 

గించుకుందామూ అని ఎదురు 

చూచేవాడు. 
““కలనిన క_నయధికారి గలనృపతికి, 

-వేడుదీవులు. గాన్న సమృద్ధి లేదు. 

ఆము, 4.287. 

చేటి వాడుకరూవం : 

గుంతకాడి (కడ) నక్క, 

డూ ఎవ్వడు పీనుగ వస్తుందా. 
అల | 

అని ఉంటుంది. 'కలనినక్క_ 

యు ద్గభూ మిలోడి. అది 

ఎవ్వుడు ఎవరు యుద్ధం చేసా 

రా అని కాచుకొని 

ఉంటుంది, 

“వాదు గుంతశాడి నక్కలా కాచు 

కొని ఉంటాడు, వానిమాట నమ్మి 

అన్నదమ్ములు కాటాడకండి.? 

కలను చెప్పు 

CR 

యుద్దము జరుగు నని, యుద్దా 

గుంత కాడి నక్క అంశ జవదాట వెజచునో చం|దవదన.? 

శృ శానంలొ నక్క_. అచబెమూ. 
| 

సెప్పి.) 

“కలను చెప్పి మొనల జ కదిసిన 

నవమయం బున దశ, 2,10, 

“త దాజడింఛకుల యెదురం బలి॥ 

కలను చెప్పి ర మ్మని వీడుకొల్సిన,?? 

ఊ. వారి. 4.170. 

చూ. యుద్ధము చెప్పు, 

కల నెన 
కా. 

ఎన్నడూ అలా జరగదు అను 

సందర్భంలో ఉపయోగించే 

పలుకుబడి, 

వా స్త వంలోనే కాదు 

భావనలో కూడా అనుట, 

“కలలోన నెన నవ్వుల కెన నా మాట 

మాద్రి 1 

వాడుకలో రూవం: కలలో 

ననా; కలలో కూడా, 
రా 

““క్షలలో నినా అతను అబద మాడ 

డని గట్టిగా చెప్పగలను.” వా, 

“ఆతను కలలో కూడా ఒకరికి చెడుగు 

తల పెశువాడు కాదు. పొ 

చూ కలలో సనెన; కలలో కూడ, 

కలవనగంప 
అభూతకల్పనలు చేయువాడు, 

“కలపనగంప  యీతపని కాలును 

నోరును బాదు గాన కె వ్వలనం బరిభ 

మించుచు... 

సారివం, మొ న్ 10, 
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కలసపనపిండి యగు 

అతలకుతల మగు, తటోభవడు, 
“కల సెద( బతి నత డిచ్చట, మలం 

గుట మౌ తండి విన్న మే లగునే 

(హేవులలోన సురియం దిప్పిన, కల 

పన విం డన జెలిమిక తెలు నగ లే) 

ఉఊ, హా. 5,168. 

ఇందులో పాఠం 

దై న'=యు క్తి కాయ అయిన 

అనగా చెడిపోయిన అని 

అర్థం చెప్పి - వావిళ్ల ని, 

పాఠాంతరం ద్యారా అర్థం 

సాధించింది, 

శ, ర. లో *“కలవనంపిండి= ! 

అని ఉన్నది. సూ.ని. కూడా 
అంతే, పాఠం అలేలిలే కానీ! 

ఏమి నిరారణగా చెవ్ప 

"లేము. 

కలబడు 

చేతులు కలుపు; కొట్లాడు, 

“ఇరువాగు జగదమున6 గఅబడియెన్ ౨) 

చందా, 6.74. 

“మాటా మాటా వచ్చి వాడు విడితో 

కలబడాడు.)’ వాం! 

| 

కలయంపి చల్లు 

కంటి ముంగిట చేడ కలిపిన ' 

నళ ను చలు, 
ag) య 

“కసురి కలయంపులు చలి.”) 

యయా, 4.152. 

చూ కళ్ళాపు చలు, ' 

కలయబడు 

కలబడు, 

| 
| 

“కలవనవిం , 
i 
| 
1 

i 

(ag) వాని 

|) అనుకో లేదు, 

“కలయంబడి పోరం దొడంగిరి...? 

భాస్కు_. రా, యు, "5న, 

ఇందుకు దగ్గరగా ఉన్న కలిసి 

వోవు, అ న్యో న్యం తాకు 

వ గ్రై రాచ్చాయల లోనూ 

బది (వయుక్తం, 

చూ, కలబడు. 

' కల యర్థము 

ఉన్న నంగతి, 

“వమనం గలదానం గలయరము "'జెల్పు 

మటన్న ...?” శుక. 1.820. 
యా, కలరూప్పు. 

' కలలో కలిమి 

టసిరము. 

+ సుమతి. 102, 

కలలో కూడ 

బొత్తిగా అనుట, 

“కలలోన నైన నవ్వుల కైన నా మాట 
జవ దాట వెఆచు నో చం, దవదన.” 

పారి. 1.94. 

“వా డిటా చేసా డని కలలో కూడా 

.. వా, 

సామాన్యంగా కలల్లో జరిగే 

సంఘటనలకు వున ఇస్తానిష్లా 

లతో నిమిత్తం ఉండదు, 
అటువంటపుడు కూడా 

అనుట, 

చూ. కల చెన, 

కలలోని కాన్సు 

అసంభవము, 

కలలోని వన్ని ఆయింత సేపే, 
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అపి యథార్థ ౦ కావు అనుట వై 

వచ్చినది. 

“ఆడి కలలోని కాను పయి యంబిక 

యానతి మున్న కల్లి.. 

. ఊత్త, 7.174. 

చూ, లని వార్త, 

కలలోని వార 
| ఎ 

అనంభ వము, 

“మించు ననంబోడిచందంబు మేలు 

కనిన, వాడు తలపోయం గలలోని 

వార్త యయ్యె 

పాండు. 4.288. 

మూ, కలలోని కాన్ను, 

కలలో నైనా 

కలలో కూడా, ఎన్నడూ, 

బొత్తిగా అలాంటిది లే దనుట, 

చూ. కలలో కూడ, 

కలలో లేని 

అనంభవ మైన, 

చూ. ఇలలో 

కలవంటకము 

రకరకాల వంటలు, 

రకరకాల వదారాలు కలిపి 
ధి 

చేసినవంటలు , 

“ఆరకూటకలాప మర్ష మే కలవాని 

కిని.) శృ నెష, 4.68. 

కాళీ, 8.47. 

“బీరు గలచవాండు కలవాడు పెద్ద 

వాడు.’ పహాంస, 1౨57. 

౨, అయినవాడు, ఆప్పుడు, 

“శాంతనవుండు సర్వకరుసంతతికిం 

గలవాడు కాండే,’ 

భార, ఉద్యో. 2.165, 

కలవు (వలపు) 

కలవాడవు, 

“'నాతోడి వలపు గల వేనిలి 
బస, 8.49. 

కలశము లెత్తు 

(వకటము చేయు, 
తాళ్ల, సం, 4.188. 

కలసికట్టుగ 

ఒకమాట మోద, 

ముతో. 

ఏకీభావ 

లేని, “(కలన్ కట్టుగ నుందము గాక చన్నుల 

జులుకందోన మగ్గు జుము 

“పడి చూలాలి "వేవిళ్ళు వాయం దోట. 

కలిమి లి వెట్టు కలవంటకంబు అన౦గలి 

యయా, 4.9. 

కలవరపడు 
కలతవడు; కంగారువడు. 

“బప్పులవా జే వచ్చా డెమూ అని నీవు 

తలుపు తట్ర-గా నే కలవరపడాను.?) వా, 
2 

కలవాడు 

ధనవంతుడు; ఉన్న వాడు, 

ను. 8,216. 
“వా రంతా ఏ మె నా ఇషా లా కలనీ 

కట్టుగా పనిచేస్తారు. ఆందువలే పనులూ 

సానుకూల మపుతవింి వా, 

కలసి మెలసి 

ఖ్ ముగా, అన్యోన్య 

“ఒండొంటిం గలని మెలనీ విలసిల్లు 

తులసీయు ఏ విప్ర. 2.25. 

““ఆ యిదరు అన్నదమ్ములూ ఎప్పుడూ 
య 

కలసీ మెలన్ ఉంటారు. 

రూ కలిని మెలిసి. 

IY 

కలహమునకు కాలు (ద్రవ్వు 
జగడమున కీడ్చు. 
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ఉస్వర మర్ష్యవధూటుల చక్క_ం | “కలికితురాయి మెజయ.”) 
వం ఎ” 

దనము, తుచ్చ మని నాగకన్యలతొ డి 
కలపహా,మునకుం గాల్ (ద వ్వెదవొ లేక 

బొటన వేలం, బుడమి (వాసెద విది 

యేల ఫువ్వుంబోడి 15) 

దశా, కూర్మ. 82, 

నూ, కయ్యమునకు శాలు (దవ్వు. 

కలహమె కల్యాణముగ నెంచు 

కలహాళీలు డగు. 

hse మని జగంబుల వెంటన్ ...”? 

పారి, 1.85. 

కలాపన జాసనగు 

కల్లోలము “లేసు, 

శాకీయా, 5/1. 

కలికమున కైన... 
ఏమా (తే మూ, 

బొ త్తిగా దొరకదు అనువట్ల 

ఉపయోగిస్తారు, 

ఏ మిరియాలగింజ వంటి 

దానినో నూరి కండ్ల కు కలికం 

వేస్తారు, ఆ కలికానికి ఏ ఆవం 

శెనా చాలు, దానికి కూడా 
న్ని 

లే దనుట, 
ఆ ఊళ్లో మజిగ కలికాని ఆనా దొర | 

౧ జై దా ' కలిగినవాడు 
కదు.’ వౌ, 

“వాడిదగర తెలివితేటలు కలి కానికి 

కూడా లేవు.’ బౌ, 

కలికితురాయి 

| 
| 

i 

| 

t 
1 

కలీ___కలి 

వేం. మొ, 1.184. 

కలిగినంతలో 

ఉన్నంతలో, 

“కలిగినయంతలో సుఖముగా 
పాణి, 4.18, 

“కలిగినంతలో అతనూ తన కటుంబం 

పహోయిాగా ఉంటున్నారు.” వొ, 

కలిగినది 
“పఫలుదెణయగు ముళ మాటల గలవామె 

ఏ దుంశు ఆది, 

“ఆపో ఊరగాయో మా యింటో 

' కలిగింది లేదనకుండా పెడతాము, తిని 

పోతూండు నాయనా! వాం 

కలిగినప్పుడు 

నివోవేపనముపె రాజులు. 
లు యా 

"మొదలగువారు చెక్కు_కొను 

తురాయి, 
ల... పవనాల ల ధాతు ల ఆ! 

నంవద ఆన్న ప్పుడు, 

“కిలిగినప్పు డెలం జెలువుని చెంగట, 

నడంగి మడంగి యుండు టరిది గాదు. 

శుక. 2.866. 

చూ, ఉన్న వాడు, కలవాడు, 

కలిగిన యంత చెప్పు 

ఉన్న దంతా, న ర్వ మూ 

చెప్పూ, 

“కలిగిన యంతయు,  నిక్కు_ముగ 
చెప్పు డనుటయు చారల్ ౨) 

కళా, 6.161 

నంవన్నుడు. 

పాండు, 2.71. 

కలి (దచ్చి వెన్న గొనగల 

అసాధ్య కార్యములను నెజ 

వేర్చగల -జూణ అనుటలో 

నిరసనగా అనుమాట, 
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జొన్నా-బెయ్యం కడిగిన సళ్లను 

చిలికి వెన్న తయగలగడం 

అసాధ్యం కదా, 

చూ, కలి (దచ్చి వెన్న దీయయు, 

కలిని (చచ్చి, వెన్న దీయు 

అసాధ్య కార్యము చేయు, 
ఈఈ కలియు (దచ్చి వెన్న గొనంగల 

గడవ నేర్చు గలిగి కందువు మా 

డె, క త్రిగొంటు లయినయ త్తగంతు, 

కవాలా 58.185. 

చూ. కలి (చచ్చి వెన్న గొనగల, 

కలి, నూన కలిసినట్లు 

వేర వేరుగా ఉండు, 

క డుగునిళ్ళలో నూనె 

పోయినట్లు, 

పూర్తిగా కలవక వేరు వేరు 

గానే ఉండుదు రనువట్ల ఊప 

యోగించే సామ్యం, 

“కలియు నూసియు జండు. 

యట్లు,” 

పండితా. పథ, పురా. పుట, 8.10, 

కలి పోసిన వెనుక ఉట్టి కను 

గొనుమాడ్మి. 

కావలసిన చేదో అయి 

కలిసి 

పోయిన తరువాత అందుకై 

విచారించి లాభ మేమి అను 

పట్ల ఉవయోగించే పలుకుబడి, 

“కలె యింక నేటి యాసలు, కలి 

బోసీన వెనుక నుట్టి కనుగొను 

మాడి_న్ ౮) రాధీ. శి. 

గలినీన 

కలి పోసిన వనుక ఉట్లు కను 

గానుట 

నివ్వ) యోజనము, 

కుండలోని కలి అంతా 

పోసిన తరువాత, ఇంక ఉట్టి 

మోద చూపు లెందుకు 

అనుట, 

“ఆలయింపం గలంతయు న, న్నలయిం 

చితి చాలు మందరాదికిC జని య, 

మ్మలహరుం గొలిచద నేలా, కలి 

పోసీన వెనుక నుటు గనుంగొనల 

నృపా! రుక్మాం. 4.75. 

కలీమినండుగ 

ధనికులతో రాజులు వసూలు 

చవేయుదండుగ 

“తెల్ల బట్రలం నటి తిఠతుగులాడెడివారి 

విగియింవీ కలిమిదండుగలు లేట్! $3 

ae) 94, 

డు చల్లితే తడు 
పండే... 
తక్కువ వండునట్టి, 

వి త్తనాలకంకు వంట తక్కు 

వగునట్టి అనుట, 

శానీయా, 11ర్, 

కలి మె 

' కలివిడి 

చూ, కలి పోసీన వనుక ఉటు కను 

గొనుట, 

1. కలుపుగోలుతనము కల, 
““కలివిడివాటలం (బియములు నలయిం 

పక యావులందు నాదరణమునన్ ఎ) 

రుక్మాం. 3.64. 

ఆ అమ్మాయి వాలా కలివిడిగా 

మౌట్లాడుతు౦ది.”” 

బి, తెలీవివచ్చి; న్పృహాక లిగి, 

. కలివిడి వడి నాల దలయంటి 

CM 
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చూచుకొని య్యే నిలు వెడలితి నాక్షు 

ఇంబ యె తినభీతికా 

పాండు, 5.207. ' 

కలీయగలప్ప 

కలవేసుకొను, 

లీ ఎన్న బుచ్చ నెర్చు 

జొన్నలో బయ్యమో కడిగిన 

నీళ్ళను కలి అంటారు. కలిలో 

వెన్న తీయగల జాణ, 

అసాధ్య కార్యములను చేయ 

గల దనుటలో వచ్చిన నిరసన 

సూ? క మైనవలుకుబడి, 

చూ, కలి (దచ్చి వెన్న దీయు., 

కలీసి మెలిసి 

ఒకటిగా, అన్యోన్యంగా, 

“కపట మెటుంగనిమమతలం గలసి 

మిలనసి.?? పారి, 1,94. 

“వా కెంతో కలిసీ మెలిసి ఉంటారు.) 

వౌ, 

భూ, కలని మెలసి, 

కలిసి వచ్చు 

అన్నీ సమకూరి వచ్చు. 

మన (వయత్న్నానికి 

అర్థంలా ఉవయాగిం౦ం చే 

మాట, 

“వాడు దావ్యాపారం అభివృది చేయ 

డానికి ఎనో ఎష్షసిభాల (పయత్నం" వే చెనీన 

నూట వా సవమే. అయితే అంతకంటే. 

యు క్యు వె పటినచాళూ ఉన్నారు, 
* ర 0౧ 

చాళ్లు అంతంతమా(తంలో నే 

పడితే లాభం యే ముంది%ి? 

' చేసీనా లాభంగానే ఉంది.” 
ఉక, (పథ. పురా, పుట. $59.. 
వ. ' కలుకోడి 

తోడు ' 
| 

దైవబలం కలిసి వచ్చింది అనే 

ఉండగా వీ డేమో సెకి ఎక్కి పోతూచే 

కలిసివచ్చింది గనక 

కామ 

“దేని కనా కలిసీ రావాలి. తొందర 

ఉన్నాడు. 

మా 

““పాపం అహోేరా(తస్య కప్టపడాడు, 

కానీ కలిసి రాలేదు. ఏం చేసాడుఖి 

వ్ 

భూ, కలనీ వచ్చు. 

కలిసివచ్చే రోజులు 

అదృష్ట కాలము, 

ఓ(క్షలిని సివచ్చేరోజులు కనక చా జేం 

“చే 

రాతికోడి, 

పీటికోడీ వంటి మాట, 

ఒరయూరులో రాతికోడి 

కరా సుం దసీ, కలుపాన్న 

పూస్తుం దనీ (వలీతి, 

దీని విశిష 

యుట లేదు, 

కలుకోడిధ్వని వినాశ సూచక 

మని (వా శారు కాని అది 

యిక్కడ కుదరదు, 
“కలుపాన్న వీరులం బెరుగకా, గలు 

"లతేవిటో జెలి 

కోడిరవంబు దిశల గలయలల చెల 

గక 0 మా, 1.5. 

కలుగజెసి కొను 

జోక్యము కల్సీంచుకిొను, 

“న నిందులో కలుగజేనుకో దఆ 

చుకో లేదు.”? CN 
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చ్చును. 

దూపషణలో (వయు_క్తం. 

కలు---కల్ల 495 కల్ల ---క్ ల్ల 

కలుగు బెట్లు తన నత్తా సారం తెలియనీయ 
రు 

కొదికొదిగా ఖర్చు చెటు, ' కుండా మలగుట, 
ద ద ట్, 

బొక్క చెటు. | “ద ద్విరహదశా వికలిత -భెర్యుం 

తులసి పోగులు. మొదలుగాం గలుగు డయ్యు, నుల్హంబునం గలగుట్లు చెట్లు 

| కొలిపిటి కలో క, లర. 
చెట్టి) నిరం. 2.116. | ఆము, 2.58. 

లు శ ; జా క 

క గోట Ch లు లెని భై ర్యం తెచ్చుకొని 

“లహీాను లభములు గులజు లు తములు, దె 

దొలంగనికలునోట[తోవలుఎ” 

పండితా, (పథ, పురా, పుట, లి4ర్, 

కలుచపడు 

కలత చెందు, 

కలుపుగోలుతనము 

నలుగురితో కలిపి 

ఉండునేర్పు, 

(ర అమ్మాయి చాలా కలుపుగోలు 

తనంగా ఉంటుంది. 

కలో అంబలో 

ఏదో యింత - కడుపు నించు 

కొనుటకు - అనే సందర్భంలో 

ఉవయోగిస్తారు. 

“ఏదో రాక రాక వచ్చావు. మాక 

కలిగింది యేదో కలో అంబలో తీసు 

కాని చెడితే మాక సంతోషం వా. 

కలో గంజో 
చూ. కలో అంబలో, 

“మెలిసి 

మి. 

కల గుటు 
౧ on) 

శెచ్చికోలు ఇ ర్యము. 

వంటి వలుకుబడుల వంటిది, 

కల గుల 
“దా “గా 

తెట్టు, 

| జంటి, ఛత్ర, 17. 

| 
' కల నిజములు 
గా 

సత్యానత్యములు, 

“వేగిరించక నీవ భావించుకొమము, 

కల్ల నిజములు (కమమునC గానవచ్చు. 99 

కళా, 8.195. 

కల్ల పెనుపులు సపెనచు 

దొంగలెక్క_లు వేసి అప్పు 

ము త్తము ను అధికము 

చేయు. 

“పెట్టవచ్చిన కల్ల సెనుప్రులు పెనంచితి 

ణా వారి, ద్వితీ. పం క్తి, 481. 

కల బొలి కబురులు 
ae) (ag) 

| మాయమాటలు. 

కల బొలిమాటలు 
య aa; 

మాయమాటలు, 

కల్లలు సెనచు 

అబదచాలు నృష్నంచు. 
లు 

“క లాటములుం చేసీ కలలు పెనచిలి 
a. 



క్ కల్లు 426 కల్లు-క ల 

కల వచ్చు కలువడు 
న 

య 

ఆ డు కలుగు. శిలాకృతి తాల్చు, నిశ్చేష్టు 
క్క =, ఘనుల6, గదిసినప్పుడ నమూన గల డగు, 

వచ్చు.” 8.16]. “ఎనుమంబు సల్ల గుండె జల్లు మని కలు 

కల వాపు వడి.. నును. ర్, 19. 
రం 

నొప్పి గాని, కుబుపు గాని, ర్ ల తరువు కింద గచ్చచె 

లేక కనిపించే వాపు, 

అలా నచ్చినవాపు డానంత , 
టే తగ్గి పోతూ ఈంటుంది, 

కల సేయు 
య, 

మానము వేయు, 

“మాయశకాం డేతెంచి మనలను గల్ల 

సేయుచున్నా. డెర సేయక వీనిం, చ్గ. 
టార్చు, 5) 

టున్నట్లు 
ఫి! (22) 

నత్పురుషుని దగ్గర చెడ్డవారు 
ఉన్నా రనుటవంటి నంద ర్భా 

లలో ఉవయోగించే వలుకు 

బడి, 

“వేమన. ర్”, 

కల్పవృక్షము 

గౌర. హారి. (ప, 185855. 

కల్లాకపటములు లేని 

అమాయక మైన, నిర్మల. 

యైన, 

ళ6వ్రా డేమాతం కల్లాకపటం "లేని 

వాడు.) వా, 

కలుపాక 
గొ 

కల్లంగడి, 

కల్లుపూసిన యద్దమువలె 

మనక మనకా, 

“దందనంబు గలయ సఖి బల్మి వూసిన, 

వాలంతి వదనలీల పాలిచె దెరల్కువుచ్చి | 

బెరయం గల్లు పూనీనయద్దంబ్బు భంగి 

వోల నిజవిభాతి దణంకి,”’ 

అన్ని కోరికలను తీర్చువాడు. 

కల్పవృతుము వంటివా డను 

టకు కల్పవృకుము అని వ్యవ 

హారం, 

“సంసార మరారిజనమనస్ఫం తాప, 
థి థి 

కమా. 9.64, | 

కల్లు పె పెంటి 

"కల్ల ంగడి, 

శార్చణ్యము లడంప6 గల్పశాఖిఎ 

శుక. 1.866. 

వీని వ ర్యా యవదాలను 

కూడా ఈ అర్థంలో (వయో 

గిసారు: కల్పతరువు, కల్పలత, 

కల్ప శాఖ ఇత్యాదులు, 

చూ, చింతామణి, కామ ధేనువు, 

కల్వ్యడగలు 

ఏరధ్వజములు, 

“సితలో-చ నద్యుతుల్ సెదరి దిక్కుల 

యందు6, బాలయుకల్వడగల పాలుఫు 

గా.) జమా, 12.205, 
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కవకవ నవ్వు కవిలసంచి 

కిలకిల నవ్వు, పాత పు స్తకాల కట్ట లుంచు 

ధ్యన్యనుకరణము, కొన నంచి; తూక౦రాళు 

క్రీడా. పు. 69. వగ రా లుంచుకునే నంచి. 
కకవకవ నవ్వశే (తిదళశశాంతలు వింతలు య చూ, కయిలకట, 

సేయు నా పనిన్ 0 ఆ. వారి. 1,680... క విలెకట్ట - 

చూ. కవాకహ నవ్వు, పాత కాగి తాలకట్ట; జాతా, 

కవ గూడు కవిలె కెక్క్ళు. 

జతే గూడు, నంగమించు, జూబతాలోనికి చేరు. (వారి) 

“ఏడ లేక కవ గూడి యీ పొద్దు రతి (శణిలో చేరు, 

'సల్పు*”” హంస, 8.205, ఖా తిగాయ (బ్రమ థభుల కవిలియ 

కవగూర్చు | కెక్కె. బో తనూజుం డని పొంగుచు.? 

జత చేయు. పండితా. (పథ. పురా, పుట, 471. 

“విధి దిట్టు నినుం గవ గూర్చు లేమి రూ. కవిలియ కెక్కు. 

కిన”) (శ్రీరాధా. 8.147. కవిలె పట్టు 

కవడు వాయు లెక్కలు అవి (వాసిన పాత 

చాధానివ_ర్తి యగు, కాగితాల కట్ల, 

“ఇవల శ్రీ వెంక శేకుం డింతలో - “కని పల్కి. చితగుప్తుం, డనుపమముగ 6 

దిక్కయి శాచ్చె కవడు వాస జీవుండు గవి లెపట్టుటాపలు ణీలం, గొని...) 

కన్న వారిచేతను”) తాళ్ల, సం. రి.6క సానం, 2.59. 

కవలుకొను | కవుగిట నొలలార్చు 

-సదవఠనంలో ఫొ వాకిలి నొక్కి_ చుంబనము చేసీ కవుం 

దవఠ నం€ రా ర బా ట్టు గటు నోలలార్చిల) కళా, 7.162. 

చు. వచ్చు.  కవుకున 
“కిమలడాని వెద పఠ న౦బు కవలు' 

కానియి.)? విక. 4.51. | తటాలున 
థ్వన్యనుకరణము, 

కవలువోవు “అనుముల నవువనల లీలా. దరయ 
తవప్పీపోవు. ' వలయు.” శుక. 2.240, 

“పార "వెంనరించుత ణి దోడుపడు గురు ఈశ 

వో నః | రళన్నగాట్తి 
నకుల గవలు కుండం బుతు స మ 

కలువకంటి.) పాండు, 219. ' ఊరూ పేరూ లనివారు, 

చూ. కవలుకొను, |! సంస్కృతంలో యః కశ్చన 
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అంశ ఫలానా అని కూడా 

చెప్పడానికి విలువడని 

యెవడో ఒకడు అని ఆరం, 

ఆదే వై దికుల మాటలలో 

కశ్శనగాళ్లుగా వూరింది. 

కశ్చిత్కా౦తా కాచిత్కాం౦తా 

అను 
మాట పూర్తి కాక ముంచే 

జఆనవనరంగా వాదానికి దిగు, 

మేఘదూతంలోని మొదటి 

శ్లోకం “కళ్ళ్చిత్కాంతా”' అని | 
గురువు ఆర౦భించగా నే 

శిష్యుడు “కన్చీత్కాం తాఎలా 
ఆవుతుంది, కా చిత్కాంతా. 

కావాలి చా” అన్నా డన్న 

కథమై యెర్చడినది. కశ్చిత్ 
అన్నది కాంతా అన్న దానికి 

విశేషణం కాదు ఆన్న సంగతీ . 

ఒక పాదం పూర్తి వింళే 

వాలు, తెలిసి పోయేజే. ఆ. 

ఓపిక కూడా లేక వాడానికి 
దిగా డన్నది కథ, 

“నీను చెప్పేది పూర్తిగా వినవయ్యా . 
సామీ! కళ్చిత్క్యాంతా కాచిశ్రాంతా 

అని (పారంభంలోనే తగులుకొ ౦కే. 
యెలా?! 

కష్టపడు 

(శమించు, బాధపడు, 

“వై రుల చే నేను గష్ట్రపడితి, 00 

భార. భీష్మ. 8.187, 

వె, . 

“పృ భుజవాళశ్వములు "వేదములు, 

కష... కళ్ల 
ర 

క్ర ష్షపాటు 

చెబుపు, బాధ, 

“వ జనాభుం డపుడు చేసిన కష్ట్రపాట 
బ్లనాభ, యిపుడు తలపునం బాఅీన 
హృదయమునకు నధికతర మెనపరితాప 
మావపిొలు,)) రో 1.78. 

. కష స్టపుపాటు, 

కష్టపుచావు 
దుర్శర ణము. 

““కారవవంశజాూతుండవు గప్ప పుం జచ్చుట 

దెచ్చుకొంటి సీ, "పేరును బెంపు మాలి.) 

భార, శల్య. 2 5ర్, 

క ష్రపువాటు 

“5 కొరవకోటి చేత మన కష్ట పు పుం బాటు 

దలంపు వచ్చినక్.?” 
భార, ఉద్యో. 4.90. 

చూ, కస్త పాటు, 

కష్టముపాటు 

“పంతుల గష్టముపాటు వచ్చినన్ 4) 

భార, ఉద్యో. 9.129. 

చూ, కష్ట పాటు, 

కసకోల 

వెలకోల, ఎద్దులను తోలు 

కొొరడా వంటిది, 

పగ 
౧ 

"ములు చతుస్స (రములు, (పణవంబు గస 

' గోల, (బహ్మ సూతుడు...) 

మా, 2,25, 

కసపిస 

ధ్వన్యనుకరణ ము, 

“కసపిస నమలుుి వా, 

కన బెన (నూత 

ధ్వన్యనుకరణము, 
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కలీయునటుగా . _ “కులగో[తీములవారి నిలిపి కలు 

గ నవ, ర్,. నీళ్ళు, మూయించుచుం డెడు ములుచం 

చూ, కసపిస, దనము. 00 వాం'న. 2.286. 

తొందర, తొట్రుపాటు, ఇ-తా చెదారం. 
అజాన్ 

క సరికొట్టు 
జం, 

కనరుకొను; ఏదరించుకొను. ' ఈ, _పసిండినాగటం గ'సవు గం 

“కసరికొట్ల నొకింత ఏవిసువ( డయ్యె.' 

పాణి. లి.కి2. 

కసరుకాయ 

వచ్చి కాయ. 

కకర్రయ రసాన్న ములను -మెసవెదువాండు, 

కసరూగణాయలల6 గనడపుచు, 
|| 

న్న్నాండు, 3 | 

రంగ, రామా, అయా. 187. 

కసరుకొను 

బాదు 
“దె 

చూ, కసరికొట్టు, 

కసరు చూపు 
కోవించు, 

“పసుల గోడలు నాన్చి వసుధ పె 

గకాల్పని, ముసురు వానలమోా!. "దం 

గసరుం జూపులి శుక, 2.505. 

కసంతు 
nn) 

విజృంభించు, ఉప్పొంగు, 

శమబ్బునC గనరె త్తి యుబ్బి యంతం 

తకు.) కా. మా. 4.60. 
| 

కసవు క ట్పైలు సళ్ల మోయించు 

నానావాకిరీ చేయించు, 

ద లాబ్దములు (మోల నిలిచినపు డె, 

కవు కట్టలు నీళునుం గడంగి మోయ 

జేసె నే మునవచ్చు. 5 హంస, 2.186. 

శెహలో ఈ భావము స్ఫురిం 

చుపు కవి ఉద్దేశము, 

న. 

జిక్కు_కుండం చెక్కు_చాళు దున్ని 

ములకవిత్తులు ద సెటువిధ౦బునల) 

అ సవ. 7.884. 

కసవు గజచు 

గడ్డి కణబుచు, 

న చూ. పూరి గజచు. 

గడి కబుచు, 
65 + 

' కసవు నూకు 

కనవు తుడుచు, ఊదు. 

రాయలసీమలో నేటికీ వాడు 

కలో ఉన్న పలుకుబడి. 

సుం నట మున్న కసవులు 

నూక పండితా, పర్వ. ద్వితీ. పు ఫు. 464. 

“ఇలు క సము నూకచే ఇం ఇనా, పొ 
య 

యా 

39 చెక్కి పోయింది. వాం 

| కసికాటు 

1. అవరిణతానుభ వము. 

పరిపూ ర్హిగా అనుభ సించనిది, 

ఇ ఇ కాటు అసి బాబ 
Qa Dae 

రము, 

దినికి వ్యతి రేక మయిన ే 

నమిలి (మింగుట, 

“మూసపోయితిం గసీకాటు ముచ్చట 

(ప్రబంధ. 7.50. 

పాండు, లి,72. 

=)? 
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2, దంతక్షతము, 

“కామిని నీదుమావి కసుగాటుల 

చెక్కుల గోటినొక్క_ల్లన్ ౨) 

సురా, 128... 

కసిగాటుగా 

కొదిగా, 
bw 

“ఆగ,లం బయినచింత వలసి యొలమి ' 
౧ ౧౧ 

నతండు, సాగటులను బోయి కసీగాటు | 

లుగ భుజించి.) విజయ, నీ.శ, 

“కాంత గొంత కసీగాటులుగా భుజి 

శం. శాకుం. 2.167. 

కసిగాటులు సేయు 

చిజుకొబుకులు కొొటుకు, 

“తేనియల్, ిలికెడు మోవి పల్మూన 

లచే గసీగాటులు సేసి వినులన్ ...? 

రాజనగో. శ.25, 

కసిడికోత 
పోరు; అంవపుకోత, 

వోరి పోరి బా పెట్టుట అని : 

భావార్థము. 

కకనీడికోంతకు నోర్చిలో విసి గి కొనక 

ధాత దూరక తంగడిసేంతకు వగవకం?! 
పాండు. 4.14. 

“కిసిండికోత వలదా మోకున్ వివా 

రింప6గన్ ౨” వరా. న్.95. 

“ఆటువంటి మగనితోడం -గాంపురము 
చేయు సతి దొడగరిత యగచుం గనిండీ 

కోతల నోర్పి? పాండు. 4.157. 
చూ. కనినికోతలు,. 

యించి.) 

కసిదీటి 

1. ఆశ తీరా; మనసార. 

ఛావాతిశేకము పెదనట్లుగా. 

శవా తెజ మొన పంటివొది కనిదిజుం | 
క | 

జాలి కు న 

కరణి బరస్పరంబు... 

హంస, 2.52, 

నొక్కినొక్కి యీ, 

౨, వగ తీరా, 

“కవీ తీరా చెంపమోద తీనికొట్లాడు.”' 

Ch 

' కసినికోతలు 

ఇంటిలోవారి పోరు. 

“ఇంటివారల కనినికో6 తెల నుడివి.? 

శుక. 8.297, 
చూ, కసీ డికోత, 

' కసీవిసీ యగు 

నలిగిపోవు. 

“6యునలంబుల మాదులకా గనిబినీ 

యగువారును ల) 

భాస్కు_. రామా, యుద్ద. 14.82, 

కసివోని వలపు 

తనివి తీరనివలపు, 

కామవరమానవధి ఇక్కడి కసి, 

“ఎంతయుల గనీవోని వలపు “హెచ్చిన 

కతనక్ ఎ) శుక. 1.801]. 

కసుకందకుండు 

వాడకుండు, 

“మా ర్యతీ చరణ పుష్కరము లకి 

నాశ్మఘ ట్ర నం,బునC గసుగ౦ద 

కోండ... శా. మా. 1,99, 

యూ, కచుగాయ, 

| తసుగం౦ంద నిచ్చు 

కందునట్లు చేయు, 

“నతి నిటు ... కసుగంద నీక? 
రాధి. 1.62, 
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క్రసుగందు “మానసికవ్యథల్ రుజలు మొన్నంగ 

1 సపిపాప నోపిన పుణ్య రాశి గం, -గానది6 ద్వే 

్ష యుండియును గ స్తిపడం దగు నయ 
“కావు కా వంచు నేర్పుల్ దలిర్పకా వ్ 

సుంగంద వె. శ సారం. 998. ఉక్త, రామా, 6.251. 

“ఈ కసుగందును కట్టుకొని -ద్చ చచేం. 

చేయా లన లి 

2, [కియగా వాడిపోవు అనే 

అర్ధంలా ఇదె (వయుక్త క్ర మై 

క్ర సబడుతుంది, 

“కజ్సుగందినవాహులతతో 

ఉత. 4.221. 

కసుగందులు కందు 

ఛాగా వాడిపోవు. 

“క్షసుగందులు గందిననవ్క కోసుమలతిక 

వోలె మిగుల గోమలి యొస్పెన్ ౧” 
కళా. 4.106. 

బో 

కసుగాయ 

వచ్చ కాయ, 

కసుమాలము దేవు 

క లమును చేతులతో తీసి, 

వేయు, 

“దేవా! యీ కసువాలము, దేవెడు 

"క్రేల్లోయి సదు బేపహూం బంటన్ .. 

, మా, 8.97. 

కసురుకొను 

కోకించు. 

వాడి దగ రికి పో చే అనవసరంగా 
౧ 

కనురుకిొంటాడు.) వొ, : 

కసువు గటా 

గడ్రిగాదము, జం, 

| న. లి.65, 

క సిపడు 
ఆజ 

ఇబ్బంది పడు, 

క్యూ కలకు నిండా కసీ 

బటు 
టి 
చెట్టు, సిర్చంధించు. 

“చి తంబు వ చ్చినచొ' వౌొనుదు గాని 

ని న్ని పుడు కసీ స్తేం బెట్ల నా కేటికిన్ ఎ 

కా మా. 8/2, 

“పెడు 

"ఏటా? 
డం 

బొ 

తున్నాడు. ఆంత కస్సీ చేస్తే 

కసీ చేయు 
MU 0) 

డబ్బు చముుదలయిన వాని 

కోన మై నిర్బంధించు, 

“ఈ “నెల లోశే చాక్ చైసలు చేయ 

మని వాడు వాలా కసీ చేస్తున్నాడు. 33 

వొ 

క సిపణుచు 
నాలానే 

సిర్చంధించు. 

“కామమాహిత యగునింతి. గస్తీ 

పటుప్క, ననుజుం బురికొల్సి తిది నీకు 

జనునె రామ 1” శృం నిష. 58.130. 

వీనికి దుఃఖ పెటు అసి 

వావిళ్ళలో 

కాదు, 

చూపినలఅర్హం సరి 

మాం క్ల వ్సీ చేయు, 

' కహకహా నవ్వు 
ధ్వన్యనుకర ణము. 

““కపః కహ నవ్వి దంప్పి కలం గల 
౬ ౧m 

మెటుంగులు భానుదీ పిసం, (గహము6 

కాకీ, 7.29, దిర'స్కు_రింప ee)? 

 కళపట్టు 
మూ. కళవటు, 

రు 
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ధ్వన్యనుకరణము, 

6కజ్చ్రళ జెళ్ళ నుడు క చక్కని గూని 

యలు,’ నీలా, 8.161, 

ఆన్నం కళ పెళా ఉడుకుతున్న ది.’ 

వా, 

కళ లంటు 

కళ స్థానములను "తాకు, 

స్రీ శ రీరములో కామా 

(చెకము కలిగించు స్థలములు. 4 

కొన్ని కల వని కౌనుశొ 

(శ్రుము, 

వాని నంటు__అసి అర్థం. 

““ఎలమిం గళ లంటి యలరించి" యల 

వరిం-చి,'? శుక, 1.299, 

“కళ లంటి కరచి తన చె, య్వుల. 

పజొక్కెడు తపసీ మది చివుక్కు_రు 

మునంగా...) కళా. 35.52. 

కళల గరగించు 

రతిపార వశ్యము గలిగించు. 

కళకళ లం గరణించి సంధించి కాణి ' 

లించి.” పహూంస, 8.102. 

చూ, కళ అంటు, 

కళ వట్టు 

మూరావడు, 

“కళ్ల వట్టిన ఫీముండు, చెలి?న్ హరి 
కరుణ, దళా. 9.160. 

కళవళపడు 

కలవరము చెందు, కలత 

చెందు, 

“ఆత్మలోనం గళవళ పడుచున్ ౨) 

జెమి,. 6.15], 

“తెలియ శోధింపక కళవళపడ రా 

'దటంచు నవ్విటుని చేపారం బిలిచి,5 
సాననం. రీ,.]4, 

_కళవళపాటు 
కలత, 

| “కళవళ పాటుతోం జెలిమికతెల 
చూజుచులి నీలా, తి.]4, 

“ఏం జరిగిం దనిరా? అన్ని టికీ అంత 

' కళవళపా టయి తే ఎట్లా ఖ? వా, 

'కళవళ మగు 

'  కలతేవడు, 
.మునుల  మనంబులొ గళవళ 

నుమ దదీయగరొ్వద్ధతికిన్ 00 

క్చనిం. 4.1839, 

కళ జూచు 
' aa) 

1. నంపాదించు, 

రూపాయల వివయంలోనే 

ఈ ఛాయ కానవ స్తుంది, 

“నలక వెయ్యి దాకా కళ్ల జూసు 

న్నాడు.” కొత్త, 962, 

ఏ, చూచు, 

' “నా కొడుకును ఎప్పుడు కళ్ల జూసానో 

ఏ్ "వరా 45) "వా, 

' కళ్లతుడుపు మాటలు 
| చూ. కళ్లనీళ్లు తుడుచుమాటలు, 

' కళ్ల నీళ్ల పర్యంత మగు 
౧౧ 0౧ 

డానాపు ఏడుపు వచ్చు 

పరిస్థితి ఏర్పడు, 

| “నే నామాట అనేసరికి వాడికి కళ్ళ నీళ్ళ 

పర్యంతం ఆయిందిలి వొ, 

 ఈరళ కప్పగించి 

“ "దిగాలువడి, దిగా సంతు డై డె, 

“సీమ్ టలా కళ్ళక్పకోది చూస్తా 

వెం ల్ల వాం 
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కళలో కారం చలు వాడి కళ్లు నిప్పులు కమ్మ 
మూసగించు, " తున్నాయి. ఖ 

చూ. కళ్ళలో దుమ్ము కొట్టు, కళ్లు నెత్తికి వచ్చు 

కళలో కారం పోనుకొను . ఫౌగ లెక్కు. 
వదు | “వాడికి నాలుగు రాళ్లు చేర-గాెనే కళ్లు 

Sa రం శి 
CM 

కొత, 185. 

కళ్లలో దుమ్ము కొటు 

మోసము చేయు, 
కాం కళ్లలో దుమ్ము క్రాట్లూ అని మాత్రం 

చెడో (పయత్నం “వేయవద్దు. KE 

నలా కళకోల్సీ పడేవాళ్లి కాను. వా, 

షు. కళలో కౌరం చలు, 

కళు తిరుగు 
గా 

|. వ తా బేకముతో తేన 
= ఫి 

ఏరీ a రె చుట్టూ ఉన్న వన్నీ తిరుగు 

తున్నట్లుగా కనిపించు, 

(కా శుత్యం చేసిందో మేమో! కళు 

తిరుగుతు న్నాయి. 00 వా, 

౨, పాగ క్కు... 

“ఏం కళ్ళు తిరుగుతున్నాయా€ నోటి 
కొచ్చిం దలా అంటున్నా వు.’ 

a) 

CIE 

జరుగుతున్న మయము 

"తెలునుకొొను, 

ఇ తికి వచ్చాయి. 

కళ్ళు పచ్చలు (గమ్ము 

(కద్నిది యెన్నాళ్లనుంచో జరుగుతున్నా 

వా డిప్పుడే కళ్ళు "తెరిచాడు 

కళ్లు దించుక పోవు 

కను లడ్బుకొని పోవు. 

యె. 

తల దిరిగిపోవు; కళ్లు తిరుగు, 
“పాదున్ని ౦-చీ అన్నం తినక పోయే 

లు 

నరికి కళ్ళు పచ్చలు కమ్మినవి.? 

కళ్లు పొరలు కమ్ము 

పాగ క్కు. 

“వాడి కీమధ్య కళ్లు పొరలు కమ్మినవి, 

మనవమోూలట మెందుకు వింటాడు లి చా, 

కళ్లు మూసుకొని ఉండు 

కాసంత రీఫిక్ష వట్టి ఉండు, 

ChE 

. “ఈ ఒక్క రోజూ కాస్త కళ్లు మాసు 

కొని ఉండవే, మనడఊోరు వెళాక నీ 

యిషం వచ్చినంత గోల చేదువు గాని.) 
ఠం య 

చె, 

కళ్లు లేని కబోది 

డి వాడు, గుడ్డిది 

“కళ్లు లేని వశీ దిని తల్లీ! శాప కబళం 

ME వా, 

కాంక్ష చను 

కోరిక తీరు; ఆశ తీరు, 
“కావ్యములు సపెక్కు_ "సెప్పి యు 

. గాంవ సనక ఫీమ. 1.17. 

కాంతాళ పడు 

బంగ పడు, 
“ఎన్నా యిం "చీమిటి అన్నం తినిళ్లి 

కళ్ళు దించుకపాయ్యా యేం?) వా. 
ఎ a 

కళ్లు నిప్పులు (కక్కు. 

కోవోద్రిపితు డగు, 
హీ 

ళల 

 “తాళవృంతానిలోత్రాల వేదన కోడి 
 తాళక మిగుల గాం తాళ పడుచు 

చందా, 4.275. 
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wa జీ (1 2, కోవవ అవ్వడు అవి ఏ జాతికి చెంది 
“వీలలమిడద ఆంత కాంతాళపడిలే నవో స్పష్నంగా తెలిపి 

య 
6 ర్ట . ఎలా లై) సా వ పోవును అని అర్థం, 

చారి 7 రి కాందారి మాందారి (ov దు “ఆ కామిని యటు నే నిటు, శాకః 
అర్జరా(తి. శాక వీకః పిక యటన్నవిధం శె, 

కానిడారి మానిగారి (వొద్దు, == 

యేర్పడిన డి, అనుట మై 

అంశ దారి తెలియని వేళ, 

చెశ్తుదో గుక్లైదో కూడా 

-కెలీయని వీకటేనమయం ఆని 

రం, 
థి 

“హాని కాందారి మవాందారి 

GE 

(పొద దు 

.కవం  బాయంగ వలె 

రాధా. 2.20. 

_ కాకత్భాయముగా 

కడన్కు నెందు వోయొదు రలిదం ద్ర 

'లెవ్వ రనిన.ి? 9, 

చూ. శాదారి మో చారి డు. 

కాందారి మాందారి వేళ 

అర్గ రాతి, 

*ళర్గివన్సి వా కాశీపతీ యంచు. ..కాందారి 

మాందారి వేళను ధన్యు ల్విహరిం. 

తురు,'’” ములవె, రిని. 
ఆవి 

చూ. కొందారి మాందారి (పాదు. 
య 

కాక; కాకక, సిక సీకః 

సమయం వచ్చినవ్వుడు చేని 

నిజమాపు దానిచే అను వట్ల 

ఉవయోగించే పలుకుబడి, 

“వన౦ంతశా లే 

"కొక కాకః 

కోకథాగంలోని. భావము, 
కాకీ, కోయిలా 

వనంతం రాగానే కోయిల 

కూ సుంది, కాకి అడ నుంది. 
వానో న్ 

మూాడానికి . 
యె 

నల గా ఒక విద ss 
య ధంగానే న్నా వాని నే మడిగా చెవ్వ(డు గాక నీ 

ఆనువంగికముగా, 

చ్చిక సంఘటనగా, 

యాద్భ 

కాకీ 'తాటిచెట్టుమాద కూర్చో 

తాటివ౦డు కింద 

రాలడం ఒశేసారి జరిగినా - 

కాకి కార్ప్చున్న ందువల్ల "తాటి 

వండు వడ లేదు, అది కేవలం 

_ఆనువంగికం అనుటచై వచ్చిన 

పలుకుబడి, 

“నేను పనిమిద ఆ ఊరు వెళొను, ఆత 

నెక్కు_డికో పోతూ శాకతాశీయంగా 
తట'సపడాడులి) 

ధ్ డ 

కాకదంత పరీక్ష 

వనికిరాని వరిశీలన, 
కాక న్య కతివా ద౦ తాః 

మేహ స్యాండం కియత్ వలం” 

ఏర్పడినది, 

ఎన్నివం డ్లున్నవి 1 

మొదలయినవి అనవనర 

(వశ్నలు గదా, 

వషవం, 

టౌ, 

అన్న మవాటువువై 

౨ ౨ 
కాకికి 

జీవి, యిది శాకదంతపరీత. సుమ్ము. 

కళా, 8.272, 
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కాక దేటు 

త వ మగు; ఆరిలేరు. 
ఆడే 

ని గ మ ఘోటలలాట న తొనలజ్యాల. 

గాయక. చేజీన కాముకాందములునులి 

కవిఠా. 8.110. 

కాకపక్షం 

విల జుటు 
౧౧ లు 

కాకపడు 

వవడు 

కందు కయ్యా ! ఆంత కాక పడు 

తున్నాచ్ 9) 

(కొ త, 2న, 

కాకమ్మ కథ 

విటకథ, పెట్టు థ్ 

(పా మా ణిక మెనది "కా 

దనుట, 

“ఈ శాకమ్ము కథల కేమి లే, గట్టి 

నిదర్శన చేజనా ఉంజఆు చెప్పుల వా, 

కాకమ్మ గువ్వమ్మ కథలు 

పిట్టక థలు 

వా_స్తవిక మయినవి కావు 

అన్న భానం ఇందులో 

ఇమిడి ఉంది, 

“రః శాకమ్మ గువ్వమ్మకథల శని 

లే.) చౌ, 

కాకరకాయరీతిగా గగుర్చొడుచు 
ముళ్లుముళ్లు రేగి ఒడ లంతా. 

గగుర్పాటు కలుగు, 

కాకర కాయపై ముడులు 

'తేలినందువై వచ్చిన వలుకు ' 

డి, 

“లేవలు లోకుల 

. ఇవాకిచాకని యేల 'సందడించెదవు.” 

“కీ రనసికశిఖావతేంస! యదురత్నమ! 
శాకర కాయ రీతిగాం గి సలయపాణి 

చన్నుంగవ కేవ గగుర్పొడిచెం బారిం 
బోరిన్ 4)’ ప్రభా, 4.75. 

కాం అద క కరపువ్వువ త్తి 

లిక విధమైన బాణనంచా, 

చూ శాకరవ త్రి, 

కాకరవ తీ 
అవల్ 

భాణసనంచాలో ఒకవిధం. 

“పిల్లలకు కా క ర వతులు "తె స్ప 

పోతుంది. పెద వెతే (ప్రమాదం 
ది స 

| వెం 

_కాకరిచేతలు 

చిల రచేవలు. 
౧౧ ల 

“క్కు కాళరివేంతలకు లోకము వారు 

నగ రా!’ తాళ్ళ, నం. 12.841. 

. కాకటిపులు 

1, కారుకూతలు, వ్యర్థ్మవలా 

వాలు, | 

కాకణఆపులకు, 

బస, 4.89. 

ల, వట్ట బెదిరింపులు. 

బ్ర కాకజపులకు భయపడి పారి 

ఫోయీవా తెవతూా లేరు? 

కాకలు పుట్టు 

ద్వేష మేర్చడు; రవ 

తాపాలు పొడము. 

“ఆతుల... కాకలు పుట్టు బచిదపలి 

విజయ, 1.44. 

కాక వడు - 
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“కరు రేకు ణ వహ్ని కణముల చేత, అంటే యిజేమి[టా యీ కాకినోలల్టి) 

గకబంతములు పెక్కు కాక వడం. వొ, 

కాం ఎంగిలి పీచపుణాను; దిక్కు లేని 
cl చె ఎంగిలి, బాన 

పిల్లలు వాడే నూట, ఎవ: “ఆన్నాళు అంతగా బతికి కడకు వాడు 

నా తింటున్న దడిగి తే 
రా 

కాశెగిలి చేశా మంటూ బట్ట 

కొతీకి ఇసారు, 
అలనే 

ఎంగిలికింద అక్క. కాదు, 

““కాశెంగిలి చేసి ఇవ రా కాసి వా, 
జు అలాని 

యూ, చిలుకకొ టుడు, 
ర 

కాకికి మెతుకు విదిలించని 

కాకిచావు చచ్చాడు, వొ, 

కాకిచిషు 

నంబూరక , 

నీటిగుల్ల , 

యయా, 8.29, 

' కాకిచెజకు 

ఒక రక మెన గడ్డి, 

' కాకితీపు 
ఒక విధమైన మూర్చరో గం, 

శర, 

చూ, కాకిసామ్మ. 

' కాకితెలుపు 

అసంభవము. 

ఆడిలోభఖి అయిన, 

“వాడు కాకికి మెతుకు విదిలించనిరకం. . 

వానిదగ్గరికి పో తే విరాళం 

ఇసాడా ల్లి? వా, 

కాకికూడు 

వీండం, 

కాకులకు కరాలలో, త దైనా 

లలో పిండాలను వేసారు, 

అందువై వచ్చినది, 

“ర్మ కాకీకూ డెవరి క్యా_వాలేళి నానే. 

ఆడుక్కు_ నెనా తింటా కాని నీవు విది 

లించి వేసీనమెతువల కాళిసానా?)) 
బో 

కాకిగోల 

ఏివరీత మెన గోల, 

కాకులు వది చేంతే వివరీ,. 

తంగా గోల చేస్తాయి ॥ 

అందువై యీర ్పడినది . 

“కాసేపు ఛాంతంగా చదువుకుందాం . 

“తెల్లని కాకులును తేను” 

అన్న్మవథవై యెర్చడినది, 
రాధి, 4.79. 

కాకిదొండ 

ఒక రకమైన దొండ, 

కాకి నలు పు, 
గగ అ 

నెవరు చనుకుంటారుఖిి? 

 కాకిపగ 

తీరని వగ, 

కాకి వగవడితే ఒక సారైనా 
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కాళ్ళతో తన్ని పోతుం దన్న 

ఏర ్పడినది, 

వాడిది ఒట్టి కాకిపగ, 

పోయినా వదలడు. 

కాకిసెసర 

జక రకమైన “వినర, 

ర ఆఅంటారం, 

(వల నసతివై, 

బె 

వీల మెన 
౧ 

కాకిబంగారం 

వసుపువచ్చని అ్మభకం, 

“బంగారం 

వేసుకోవచ్చు లే లేవోయ్ చావా!” వా, 

కాకిబేగడ 

కాటికి. 

కాకి ముక్కు 

ఉండడం, పగడం ఎజ్జగా 

ఉండడంచె వచి,నవలుకు యం లు 
లా 

LAIR 

నల గా 
రా 

“ఆంత అంద మెనపిలను ఆ అనాకారి 
/ యా ఛం 

. వెధవకు ఇచ్చారు. అది కాకిముక్కు 

' పగడం అయిపోయింది." CRO 

చూ. కాకీముక్కు_కు దొండ పండు, 

కాకి ముట్టిన కుండ 

శాకపోతే కాకిబంగారం 

అ|భకం, 

“నెల్లూరుజిల్లాలో కాకిబేగడ చాలా 

దొరుకుతుంది. 00 వా, 

“-జేషూల కిరీటాలక కాస కాకిబేగడ ' 

అంటి సే దీపాల వెలుగులో భగ ధగ 

లాడు తౌాయిలి 

కాకి_ బతుకు 

స్చపు (బతుకు, 

కాకి, యుంగిలి తిని బతుకుతుం 

దనుటవై వచ్చిన పలుకుబడి, 

““వాడది వట్టి కాకి 

బతకడంకం చావడం మేలు కదా. 

CRE 

(బతుకు, ఆలా 

చెడిపోయినది; మెల పడినది, 

కూ పిల్ల ఏవో యెప్పుడో చేసిం దని 

వాళ్ళంతా ఆవిడని కాక్ ముట్టిన కండ 

లాగా చూసున్నారుల” బౌ, 
a ¢ ] 

తాకిమూక 

అల రియఘూూాక . 
౧౧ 

“వాళ్ళ దంతా వటి కాకీ మూక 
లు 

వాళ్ళల్లో పడి జే అయిన,” రు 

 కాక్మివాతల వలె 

బ్ * 

కాకిముక్కు.కు దొండపండు 

అననునూవ మైనది. 

“ఆ క్సిలవు ఆ ముసలాడి కివ్వడం కాకి 

ముక్కుకు దొండపండును కటినటులఎి 
లు లు 

. చొ 

యూ, కాకిముకు__ పగడం. 

కాకిముకుుు. పగడం. 

అననురూవ మైనది, 

కోడిగీతలవలె కలగాపుల 

గంగా అటూ ఇటూ గీసిన 

అర్హరహిత మైన గీతలవ లె, 
థి 

' కతిలకంబు నిడుబొటు దిరుమన్ను భూతి 

వలడం వారికి గాక వాంత లపగిది, 0) 

పండితా. (పథ. వాద, పుట. ౮45, 

కాకిసంగీతం 

కర్ణ కతోర మైన ఆరపు, 

ఇది కాకిగోలవంటి మాట. 

“ఆం, వాడి చేం సంగీతం, కాకి 

సంగీతం. వా. 

చూ. కాకిగోల, 

కాకిసామ్మ 

మూర్భరోగం, 

చూ, కాకిసోమూాలు, 
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కాకిసోమాలు ఉప్ అంటే కాకులు దిక్కు 
వమూరచోగం, కొకటి పారిపోతాయి, 

“ఆ పిలక కాకిసోమాలు ఉందిట... 
ఎలా చేసుకుంటాం. వా, 

చూ. శాక్ నామ్మ. 

... రొకుండా చయు 

నరివడకుండ చేయు, 

“ఆ పిల వచ్చి మాకూ వాడికీ కాపం డా 
ఇన్. 

వేసీంది. వా, 

.. కాకుండా పోవు 

నరివణక్ష వోవు; చేవ. 

మేర ఏడు. 

ళన క్ర వ్యాజ్యం వచ్చినప్పటిను ంచీ. 

వాళకూ మాకా కాకుండా పోయింది.) . 
Cae! 

Ch 

“ఈ వ్రీలను చేసుకున్న నాటినుంచీ మా 

మేనమామకా మాకూ కాకుండా 

పోయింది? మ్” 

కాకు చేయు 

న. కాకు "సేయు, 

కౌకులకు గాని ముసిడి 

నేమి, యెండిన నేమి? 

పనికి రానిది ఏమయి తె ఆ శాజవమారిని కాకులుదూరని 

_ కారడవిలో వదిలేశారు.’ "నేమి ? 

న్వు వండు విషం, ఏ 

వత్వులు తినుటకూ 

రాదు, 

“లండుంబోతవు శాకలకC 
ముసీండ్కి పండిన నెండిన ఫల 

వోరి 19 పారం, 1.549, 

కారుల తెజగున చను 

-చెలాచెచరుగా పాజిపోవు, mM 

పండిన 

. పొడిచినటు పొడిచా రట, 

“ఆఅడవుల పా లె, కాకల తెజంగునం జని 
శేకాక లగుచు” కా, మా, 4.104 

కాకులను కొట్టి గద్దలకు వేయు 

ఒకరిని పీడించి మరొకం! 

సాయవడు. 

“వారి భూమి తీసి వీరికి పంచిెపిడి'ే 

ఏం చేనీ నట్లు * కాకులను గొట్టి గద్దలవ 
వేయడమే గా) ౧వా, 

కాకులబడి 

గందరనోళము, 

కాకులను బడిలాగా చేరి సే 

ఒకే గోలగా ఉంటుంది కదా, 

ఆదం తా కాకులబడీగా ఉంది.) చా, 

చూ శాకినోల, 

కాకులు దూరని కారడవి 

కీ కారణ్యము. 

కాకులు దూరని కారడపీ, 

చీమలు దూరని చిట్టడవి 

అంటూ జానవదక థల్లో వివ 

రీతంగా వినవ స్తుంది, 

CN 

కాకులు వొడిచినట్లు 

మనిషి కొకమాట అని 

వేధించువట్ల ఆంటారు, 

(కల పిల్ల ఆ మ్మ" శా రింటినుం-వీ ఏమో 

తేలే దని అతారింటివా రంతొ కాకలు 

బౌ 

కాకు సేయు 

1, చీకాకు వటుచు, 
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“కాదంబనిపరుంబకలిత యె (ప్రవ | “వానిసంగ లేదో ఆ లెడ్డిగాలే చూచే 
పించు కాళింది గర్వంబుం గాకు. ట్రున్నారు, మన మేం హేయ నక్కు_ర 

సేసి) మను, లి,19. ' లేదు. కాగలపని గంధర్వులే తీరు 
సాధించు, | సారు వా, 

“కగు లేనివారి నేల కాక సేసె నిపుడు | క్రాగి చల్లారిన పాలభంగి 

3 తాళ్ళ. సం. 8.110. | శాంతవ వడినట్లు; పొంగు చల్లా 
Q వ ర చు Uy | ర్ణపుచ్చు ... రిన__అనుట, 

“6ఆతండు జమునిలావు(  జేవయును 

బాలుగాం గాకంబేసీ విడిచె.”’ 

న హరి. వూ, 4.1ర్ర్. 

“ఒక టిచ్చి తోన చేజ్ొకటి గోరినయట్రి 
శాసీనునర్వంబుం గాక చేసీ) 

చం(దాం. 1.21. 

4. ఆవమానించను, 

““క్ర'లికి పెం బడి తద్దం గరలించు 

నిన్ను6, ాకన్న న్నన గల్లలం 

గరా ర్చి, కాకు సేయును రాజుగారితో 

00 ద్వి. తె, సా, 

. మాట తీసివేయు, తిర స్క_ 

రించు, 

“నిను వేండుశార్య ముం గాక చేయక 

జ 

చవేయుమిో,)) మెరా. 1.72, 

“గంధర్వ సౌఖ్య ంబు కాకు సేయండు 

గదా? రుక్నాం. న్,స్న్. 

కాగలకార్యము గంధర్వులు 

తీర్తురు 
మనం చేయవలసిన వని, 

దానంత టే 

నెజువేరుతుంది, 

భారతంలో గ ౦థ రుర లు 

మురొకరితో ' 

పడుతున్నాడు. 

““నందనుం డొప్పుగల (గాలగి చల్ల న్య్మారి 

వెలయు పాలభంగి నొకరీతిని వచ్చెడు 

దన్క_ ఎ) పాణి. 4.104. 

కాచి పోయు 

వంట చేసి వెట్టు, 

ము ఖ్య ౦గా గంజి కాచి 

సోయుటవె' యెర్చడిన పలుకు 
బడి, 

“పంత ముసలివా డెనా కాచి పోసే 

దిక్కు లేక మళ్లీ పెళ్లీ చేగుకంటా 

నంటున్నాడుం” చా, 
“పంతుంెటు సేం? వేళ కింత కాచి 

పోసేదిక్కు లేక అతను నానాబాధా 

చౌ 

కాచి విడుచు 

చంపక వదలి పెట్టు 

“దయం గాచి విడిచ.” విజయ. 1.538. 

కా చేసుకొను 

ముగించు, 

కాక్లీయా, ౫27౨. 

“ఆపని కాసా కాచేనుకొని గానీ "నేను 

ఊరికి వెళ్ల చలచుకో చేదు.) 

కాజేయు 
దుర్యోధ నుని బంధించినవ్వుడు . 

పాండవమ ధ్య ము లను 

మాట_వై వచ్చినది, 

"యె, 

1. ముగించు, 

“వార్కి కింత విష మిడి కాం జేసి యల 

వేళ్ళ)? "జీవి. 11.114, 
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ఇ, అవపహారించు. 

“వదినగారి ఆనీ కాసా వీడు కాచే 

శాడుల” _ వొ, 

వ, కలిగించు, 
ద 

“ఎక్కి తలంచిన సీ రూప మెను 
(గ్రక్కున నప్వుడు కాంబేయుగిరులు ౨) 

బస, లీ. ఆ, 

కాట గలియు 

నరించు, 

"కాడు = నృళానము; అపవి, 

“కటకటా! యెటు తన బుడి కాటం 

గలియ, నిసువుం. జంపంగ సం ఇనో 

నీ మగండు.'' పారవి. 2.99. 

కౌటాకట్ట 

తూనికకు అవుర్న్యు, 

కొత్త. 18. 

కాటికాపలా 

వ్యర్థము. 

“పంటంతా పశువులు మేనసీపోయాయి. 

ఈ కాటిశాపలా యెందు కని వచ్చే 
కాను’ వొ, 

చూ, శవజాగారం. 

కాటికి కౌళ్లు చాదు 

మరణమునకు 

నుండు, 

“కటకటా! కాటికిం గాళు సాంచియును 

విటతనంబులజూడ విడువ డీకుండును.)” 

గౌర, వారి, ద్వి, 1056.1057. 

కాటికి కాళ్లు చాచుకొని యుండు 

చావ సిదముగా నుండు; 
యు 

ముదునలి యగు, 

నింకేం చేసాను నాయనా! కాటికి 

శాళ్లు వాచుకొని ఉన్నాను.” 

చిదముగా 
రు 

mo కక 

CM 

C౧ 

శె వులలో జంగాలవంటి వారు 
(on 

భీితెటనం చే స్తుంటారు, 

గాల య్యల లాగ శాటి 

పావ లనీ ఉన్నారు. 

బస, 4. ఆ. 

కాటుకకన్నులు 

నల ల్ల కన్నులు, 

Ks యెజ్లటి పిలవ కాటుక కన్ను 

లెంతో తందంగా డంటాయి.?? 

వా 

“కాటుక కండ్లవాణ్లి నమ్మకాడ 

దంటారు పెద్దలు, 9 వా, 

కాటుక తీర్చు 

కాటుక జట్టు, 

““కడలరేఖ లమర్సి కాటుక తీర్చె వా 

లన్ను ల కొకవింత శాంతి మెజయుిి 

శుక. 1.226, 

పాండు. 8.74, 

కాటుక పటు 
ర 

నల బడు, 
(య 

“బహుళ జలప్ల వమౌన, (దు హి జాం 

డము చెమ్మ యుజికి రూయెర్టా నిభం 

రహిాతతం -గాటుక ప క్రైను, ర హి చెడి 

యన నంధతమసరాసులు బెర సెన్ ఎ) 

మను, 8,258, 

కాటుక సేటు లెతు 
pa) 

“కాటుక యెండి వటి వోవు, 
య 

“తలంచిన యట్లు వోయెడుం 

గవ కాటుక చేటు అతుల 

పారి, 8,12, 

గనుం 



441 “కాడు... కాడు 

జనులు, తారు బంధులు6 

"కాటు కాడ 

కాటులాడు 

కొటాథు, 
ఉడా. 

సింహో. 9.108. 
భూ, కాటాడు, ' 

కాటువడు 

గాయవపణు, 

“తలలు జీరలును గంపలు కట్టుకొని, 

గానసి-గా మగుటడవుల గాటు 

వడియు.)) నిర్వ. 4.76. 

కాడ్తికి తెచ్చు 

విభియముగా నొనర్వు, 

గి తలను “కాడికి కటి మాట. 
అ 6 

వినునట్లు చేయుట వె వచ్చిన. a 

వలుకుబడి. 

“వాణి కాడికి తేగలిగా వంకే చాలా 
లం 

గొప్పవాడివి అన్నమా యే,” 

కాడి పారవేయు 

బాధ్యతను వదలివేయు, 
ఎద్దులను స ట్టి న 

చాధ్యతా స్వీ 
గుర్తుగా వాడడం కలదు, 

అందువై వచ్చినవలుకుబడి, 

“వాడు, నట్రనడియేట్లో కాడి పార 

బె 

వేశాడు. ఎలాగూ యిన్ని యేర్చాట్లు , 

చేసువన్నాక ఎలా మానడం?) వా, 

కాడిపాటు 

గరు చెక్కు. 

కారానికి, 

_కఈర్పిక్క నదిపాంతే గార్హస్థ్య యుక్త 

"మెన, పుణ్యతేప మాచరించుచు6 బుణ్య 

దామరతంప 

రగుచుe గూడి యుండంగ నెంతయు౭ 

గాడు చేసీం? ఫీమ, 4.180. 

కాడుపడు 

పా డగు చెడిపోవు, 

“ఇరు లన్న నో యనియెడు తమి[సం 

, గాడుపడి పొలంబు తెలం దిరిగి 
య 

ఆము. 6.12. 

“కటకటా! మో వివేకంబు కాడు 

పడ)? శీమ. శ4.ర్శి. 

దిక్కు-మాలునట్లు చేయు; 

పాడు చేయు. 

_ ఈటబల( గడునెంద యెటుంయగని యా6ట 
| 

“కాడి పాజిన మేని గరులు (బహ 6; 

డంబు కణంప పూబంతి కక్క_జము 

దోంప.ి శివ, 1.61]. 

కాడుచేయు 

 గాడృణుచు, పొడు వేయు, 

దాన మెలుత నతిఫీత నన్ను నమ్మించి 

తెచ్చి, కాననంబులో.6 గన్నులు కటి 
టు 

' కాడు, పజుచి ని కిటు పోంజన్నె భావ 
య 

జన్మ 159 కోమౌొ, స్, 65, 

కాడ్చబిచు 

పాడు చేయు, 

“పాలవంటి కల౦బు -గా డ్ప ణి చి 

, _ చనియె.ి? పాండు, 8.80. 

కెడ్చాటు 

వొాడువడుట , 

“ఆ నిసి బలియును నొండొక, మౌని 

నీయుం బడండు దృష్టి మార్హంబున న 

శేనును గాడ్చాటున( జనల గాలి 

వేం, పంచ, 1.482. 

. కౌడువారు 

పొ డగు, 

“పాడరి జూడరి కాడువారియున్ .1, ' 

బొబ్బిలి, 1.58 
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కాణాచి కాపు కాదు అవును అని యెజుగక 
-కొవలి వాడు, పోవు 

“కామ కోధములకు6 గాణాచి కా. లోకజ త 'లేఠకవోవు. 

పను.) తాళ్ల, సం, 7.246. 
అ గర | “కడు బనిబిడ వీండొకటి శా దవు 

1 Gs 
కా దసిపించు కొను | నా నిటు ండు.ి? భార .విరా.2.218, 

నడత ముచిది కా దనివించు ' కాదు కూడ దంపే 
కొను; చేసినవని సరి కా' బలవంతం చే చే, నిరంథి చ 

, లాం an | 

దనిపించుకొను, | “నా కేం అంత ఒంటో బాగా లేదు, 

ఏలవార్ చే. గా దనిపించుకో ఫలము , బయటికి ఎక్కడికీ పోకుండా పడు 
లును? విప. 5.56. | కుందా మని ఊంది. అంత మోరు కాదూ 

“పద ముందిలోో కా దనిపీంచుకొం ఆకు కూడ దంటే రాక తప్పుతుందా 1?” 

నీ కేమి వసుందిళి వా, వా, 

కాదారి మాదారి ప్రొద్దు... కౌదు కూడ దను 
ఆగ రాతి, | 1, వద్దను, 

“వడివద్దీం జని పట్ట యో చాలుగంటి, 

నీదు*పే బేమి మొవ్వండు నీదు మగండు, 

పూని కాందారి మా6దారి (పొద్దుక డను, 

నెందు వోయెదు కలిదండ్రు 'లెవ్య 

రనినంి . 2.89. 

చూ, కాందారి మం (పొద్దు. 

' “నాక ఉన్న యిబ్బందు లన్నీ నీక 
కాదు 

నరివడదు, 

“వాడికీ వీడికీ కాదు, అంచేత నువ్వు 

జాగ త్త గా మసులుకో ఎ) 

కాదు అను 

1. తిరన్క-రించు, 

CY 

56౫0 గాదితీరమహీమ మ,హీం గా దను. 

తీర 'మెద్ది. "| పాండు. 2.214, 

ఒప్ప మాట ఎవడు కా దంటాడు. 

గ లినె లి) 
| ౧ 

కద రావారత్నము కాదు కూడ 

దనినన్ రాంజూల నీ చోటికిన్.)? 

హర. 2.5రి. 

“ఒక్క_రుడును గాదు గూడ దనం 

భార. విరా. 2,257, 

2, సిర్బంధించు. 

' చెప్పాను. సె నొక్కానిమిషం లేకపోతే 
యిక్కడ జరగదు. ఇంత చెప్పినా, నీవు 

: కాదు కూడ దని నన్ను లాక్కి_ళు 

తున్నావు.” వా, 

కాదు పొ మ్మను 

తిరన్క్మ_రించు. 

కనను "గాదు పొ మ్మని నాతిం జేరిన 

వాని. రాధి. 4.రిర్, 

కాదు పోదు 
i 

థి 4 

2. లెక్కి_౦చక వోవు. 

వాణి కా దని ఆ ఊళ్లో ఒక్కరూ 
ఈ విషయంలో ముందుక రారు. వా, 

వ దయ్యవని "కాదు, 

“ఊరికే వానిచుటూ తిరిగీ లాభం లేదు. 
లు 

కాదు సోదు, వృథాగా ఈ లంపటంతా 

దేనికి ఖై) వా. 
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కానక కన్న సంతానము 
"లేక లేక పుట్టిన బడ్డ, 

ఓకకానక కన్న సంతౌనంబు' శిశువులు, 

జీవనసీ తె “శ్రీవ తావలంబుం?” 

శృం, నెష, 1.100, 

కానగ వచ్చు 

కనబడు 

“కలకంఠికి 

వచ్చెన్ లీ 

కానగాబడు 

కనబడు, 

“ఆంభోరుహాపు (డు గానలాయలబడెంి 

రుశ్మాం. 5.44. 

1.141]. తుకాం౦. 
జీ 

కాననివాడు 

అంధుడు, 

“కానని వాని నూంత6 గొని కాననివాండు 

విశిష్టవసువుల్ , కాననిభంగి.” 
భాగ. 7.182. 

కానబటు 
యట 

కనబడు, 

“భూ నాకం బప్పుర మే కొజంత 

యును గానంబబ్ట (ప్రాన్. 00 

కానబడయు 

చూడ గలుగు, 

“కన్నులార మిమ్ము గానం బడని) 

హార, 4.59. 

కానబడు 

“స్వానుభవంబునం దఖ్వ్యము కానం 

బడు.’ + మా, 1.80. 

కానికల 

దుఃస్వవ్నము, 

| 

' “వామహా _స్తము నురముె వెచి నిదుర 6, 

బెడవు దోంచి కానంగ. 

'జెందుతతిం -గానికల దు రందు 

రెందు. శుక, 4.126. 

కానిరి గె కొనక 

లత్య వెట్టక 
లు 

ఒక కాసీకి కూడా వనికి వచ్చు 

నని భాస్ంవక , 

క తేనోనిధికా, మౌనిం గానికి 

జనం గకొనక...ి 

వరాహా, 5.19, 

చూ, కానికి గానక, 

కానికి గొనక 

లత్యు పెట్టక . 
లు 

“మము, గానికిం గొన వప్పు డిపుడు 

గాడిద వై తే.) భార. శాంతి. 4.889, 
చూ. శకానికి గ కొనక. 

కానిచ్చు 

1. జరుగ నిచ్చు, 

“అశే కానిమ్ము లె మునినలి 

ఆము, 6.66. 

9౨, సూ రి చేయు, 
అలాలావే 

“ఆపని కాని చే ముందు, తర్వాత 

మగతపి చూచుకో వచ్చు. వా, 

' కానితెజగులు 

అసమార్లములు, 

పాండు, ర్, 69, 

కానికి నైన గానక ' 

ఏమ్మాతం లత్యు పెట్టక. 

“ఆ సీలుండు వరూధినీపరివృతుం టే 

పోయి తేజోనిధికా మౌనిం గానికి 

నెనం కొనక...” వరాహ, 5.15, 

' కానితనము 

దుర్మార్గము, దౌస్ట్యము, 
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“మారు డడే కానితన మూని పోచెలి ౫, వరాయివాొడు. 

రాధశా. ఉన], “పిన కానివాండ పోలం దొలంగి 

కాని తిరుగులు తిరుగు _యున్నాండవు కొ 
వా ర ర . 41 ఫ్ 

వెడుతిరుగుళ్లు. తిరుగు, భార. ఆరణ్య. 1.116 
“వా డ్రీ మధ్య కాని తిరుగుళ్లు తిరుగు. 
తున్నాడు, కా స స అదుపులో. ఉంచితే 

- తప్పు లాభం లేదు. :3 వా, 

కానిది 

కూడనిప్, 

కకకానివాని మౌన జెప్పి.) 

భార. ఆను, 1.278, 

కానిసెరిది 

అయిష్ట మైనది; నరదివడపిదిె, 

“పలుమాలుం ె లచాకిట 

యసతీజనె కమి త్రత ...నా కో 

పీరివి మగువా.” భార. అర, 5.802. 

కాని పోని 

లేనిపోని; జరగని, 
“ఆరుంభలతివి కానక నీపయి6ం గాని 

పోని యీ, వింత సుటించినట్టియవి వ 

కల కోటికి శాన సీ చేని,. 

జుం, 

శుక, 4.54. 

కః కానిపోని మాటలతో ఏం గానీ! ! 

ఖః అయ్యేపని చూడండి,” 

. లేని పోని, 

కెనివలను 

కాని కార్యము ; తగనివసి, 

“వటి (ప యా'సంబు కానివలను 

దలంపనస్ ౨” కళా, 8.164. 

కానివాడు 

1, అనరు డు 
యా 
రు మోవిద్య పాాతదా 

భార, శాంతి, 6.65. 

కకానివానిి, 

నె కనిరత,ి 
th 

మలంగుట. 

“గాని, 

De అ. కలలు లలా ఆలు ు 

లీ, ఆనిషుడు, శత్రువు, 

కన న్నెందుక ఈ పనిలో దింపీ మొ 

వాళ్గ క కానివార్లి చేస్తావు AE 

“ఇన్నాళ్లు పెట్టి వాన్స్. యుం తా చే 

వానికి సే నిపుడు కాని వాస్డ అయిపో 

యాను 

కాసివావి 

1. ఏవోధము, 

వివాహాదులలో వరున చూచి 

పిల్ల నివ్వడం అలవాటు, వావి 

కుదిరిన దనగా నంబంధము 

నకు తగు నన్న మాట. 

దానికి వ్యతి ₹క ముగా ఇక్కడ 

“కాసివావి” కి భావార్థము - 

పానగక పోవుట, 
HE చేయడు కరణంబు కానివావి.’? 

శుక. 8.405. 

CM 

ఏ, తగనివని, 

““బాంకో 

చాపి. 

'నాలుకరు6€ జేర్చుట కాని 

గా, వారి, పథ, పం కి, లలన, 

చూ, తగనివావి, 

' కానుక పటు 
య 

బహుమతి యుననగు. 

కకత్ర ల్లీ ర్యా ద పూర్వకంబుగా నా 

రోజునకు6 -గానుక వట్టుటయు....?? 

కళా, 5,2. 

కాన్చించు 

కనబడు, 
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“కృప దలిర్బంగం గాన్పించెం గోళ “పవ లెల్ల లోపలం జొరకండం 
వుండు.) కళా, 2.98, | గాపిడిం” 

కాన్పించుకొను పండితా, (పథ, పురా, పుట. 880, 

చూచు, కాపుండు 

ఇడి రాయలనీవులో నేటికీ, కౌపుర ముండు, 
ర్వా ఒక ఆక ఇ ' గఇపురంబునం గాపుండ కితర మెన, 
బనవ స్తుంది, 

“పాణి పాదప కాళీ నాచమ నా 

నంతరంబ యతేనిం గాన్నించుకొని 

ఆము, 4.199. 

“ఆ ఊరికి ఎటూ పోతున్నా వు, 

కొంచెం ఆ డిగారిని కనిపించుకొని 

రాట య వౌ, 

కాన్సు కెక్ళు. 

"వేరు శెక్కు_, 

వమురమురుదిగలో మం౦ంజుసాదామనీ 

ఖండంబులో యనం గాన్సు కెక్కి”! 

శ్రిరాధా. 4.151. 

కాన్సు చేయు 
(వనవనమయమున 

వడు, 

“కాను 

ర మని ఊ తరం రాశి ఉన్నాము.” 

వొ 

(లు మంత్రసాని ఎన్ని వందల కాన్చులు 

చేసిందో ఏమా ఇప్పుడు చేయ లేక 

పోతుందా? 

కాన్పు నడుపు 

కాను చేయు. 

“వెల్వుగ బిడ్డ కాన్పు నడిెపికా 

చామా శీ చాలింక యె. 93 

Ch 

కా మా, 410. 

కాపిడు 
కాపుదల మెట్టు; కావలి 

బటు 

చేయడానికి మా అమ్మను. 

సాయ 

ప్రరమునం టేల నిల్నె నిర్జరవిభుండు.? 

జార, 7.177. 

పన్నిద్రణు సూరులందును 

సముద్యల్లీలం గా అన్న "వె, గలపుం 

బాప నా. ఆము, 1.10. 

“ఆల 

చాపము «77 

కాపురము నారడి పుచ్చు 
కాపురము చెడగూట్టు, 

ఆక్క ట |! భర -గాపురము నాజుడి 

పుచ్చి నృపాలమాళితో.. .? 

వాంస. 1.124, 

కాపురములు కూల్చు 

కొంవ లార్పు, 

“కార || యెన్ని, శకాంపుర౦బులు 

గాల్సితో కద టంచుల బలుక నా 

వంటి వాం డిందుం గలిగి ననుచు. 

కూల్చాడో? పీళ్ళింటికి ఎసరు 

శుక, 8.201. 

సరికి ఎన్ని కాపురాలు 

“పటాడుటి 
వ్ 

వాం 

(“వా డీస 

కాప్తరము సేయు 

నివసించు, 

“ఆ పుఠథముశ౦దుం జేయుం గాపు 

రము నిరంకు. 1.556. 

కాప్ప్తర మె త్తిపోవు 

కాపురము పా డగు, 

ఇది నేడూ రాయలసీమలో 

న్వవహారంలో ఆన్న పలుకు 

బడి? 



కాపు... కాబ 446 

“అ సంసారి ఎ త్తిపోయినాడు”-. 
ఇదే అర్థంలోనే ఎ త్తుబడు 

అన్న కియ కూడా ఉన్నది, 

జబ్బులో కావ చ్చు. లేక, 

వురొక విధంగా కానచ్చు. 

"లేవ లేని పరిస్థితిలో ఉన్నా డు- 

"కామ___ కామీ 

కామ (కోధ లోభ మోహ 

మద మాత్సర్యాలు 

అరిషడ్వ ర్ధాలు. 

' కామధేనువు 

/| 
| 

అన్న అర్థంలో ఇద్ ఉవ 

యుక్త వీవుతుంది: “వశువు 

ఎత్తుబడింది.” 
“శరీర మొక్కా మ ప్రేన ననూనదు;ఖ 

కోరిక లిచ్చే చేవతల ఆవు, 
తద్యారా మనోరథాలు నెటి 
వేర్చేవాడు, అదె, 

' “అతను ఆ (శ తుల పాలిటి కామ 
ధేనువు,’ వా, 

మెనయం దన శాంపుర్యమె తి పోవే,” . 

శుక, 2,1రెరే, 

“వారి సంసారం 

ఉఊండేడే శాని ఇప్పుడు ఎత్తి 
పోయింది.” 

కాపురుషులు 
చెడవారు, 

వా, 

ఫుక్తైన్ ౨! 
కాపులు పోవు 

వలన వోన్స, 

“సర్వ! త ఫలింపశమినుల 

గాంపులు వోయి.. 

కాపెట్టుకొను.. 

కాచుకొను, 

“ర త్రి సేన మందిరమును గాపెటుకొని ' ద్ద 
యుండుమోపహము కలి న్ా 

ఆము, 1.87... 

పూర్వం జాగా. 

వాడకం. 

తగులుకొంశు వదలనిది, 

జీడిరంగు తగిలితే అది యింక 

వదలదు. కామవరం అ నే 

డారిజీడి మరింత (వసిద్ధి కా 

వచ్చును, 

“వాడు కనిపించాడా? ఇక వెళి ల్లి నే, 
Gs _ కామవరప్పజీడిలా పట్టుకుంటాడు. 59 “కాఫురుషుల వలన నిటి కాతియ. 

భార. విళా, 4140. లె 

తా. కామారఫు జీడి, 

_కామాటప్పపని 
ప్రింటివని, 

“భానుప్ప తౌదులకా, వినుమో చంపక 

పట్టి తెచ్చి దినమున్ నీ యింటి 

 కామాటప్రుం,బనికీం జొచ్చెద మన్న 

హంస, ర్. 1కికి, ' 
కౌబట్టదు 

ఇష్టం లేదు, 
“వాడికి సంసారం ఆంశే శాబటదు, 

ఠి | మరెవరు చూచుకొంటా రనుఆ 

Chor 
న్నాడో 199 

దాయక నిదె చెంపల్ వెతు మతు 

| దతెన్ ౨? రామా, రి.1]రిక, 

కామాట మంకు ఇంటిలోని 

నామ(గి, వరికరాలు అని 

వావిళ్ళ, ని, 

కామినీభూతము 
భూతాలలో ఒకటి. అతి 

కాముకి, 
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ఇలాంటి అతికాముక (్ర్రీలను. 

కామినీభాతము లంటారు, 

“ఆ ముసలాయన శాయకల్ప చికిత్స 

: చేసుకొని ముప్పైయేళ్ళవా డయ్యాడు.” 

భూత ఏజేపూలు..__ కామిని, 

వాకిని, థాకిని, పేంఖిణో 

ఇత్యాదులు. 

“కంటికి (బియ మగువానిన్ , 7౦టని 

తమకమునం గామినీభూత మనక్, 
వెంటంయబడ్...) శుక. 2.106. 

కాముకుని లజ్జ 

అసంభవము, 

“కామాతురాణాం న భయం 

న లజా అనుటవె యొర్చడి 
ట్ల రా 

నది, 

రాధి, 4.179. 

కాయకము 

1, కషం, (శమ అనుఅరాల 
లు య 

చె వచ్చి లాతుణికంగా 

వృత్తి +, జీవనం అని మారినది, 

“మణి యెందు గాయక ౦ బెటుం గమి6 

జేసి,’ బన. 4.118, 

౨, “సేవ; శరిర| శమ. 

Ch 

చూ, కొయనీది. 

కాయకష్టము చేయు 
(శమించు, 

నా, మా, 97, 

గీదోే కాయకష్టం వేసుకొని ఆ పిల 
cn 

లను వాడు పోషి ంచుకుంటున్నాడు.? 

బె. 

' కాయ కేశము 
యా 

ఇందుమూలంగానే వని ఎసి ౪ 

కూడా అర్థ మేర్చడినది , 

“చేయు కాయకమును శివ కితతికిం 

చాయక ట్టుల సమర్పణ నీయుటయును. 33 

పండీశా. (పథ, పురా, పుట, 477. 

“పాయక తనచేయు కాయక౦బట్ట, 

వేయుచు... అదే, 479 పుట. 

కాయకల్పము 

ముదునళ్ళకు జవ్వనం (వసా 

దించే ఆయు ర్వెద్మవ్మకియ. 

శరీర శమ, 

“కాయెకేశ మేమో లేకుండా పనులు 
ag) 

కావా లంటే ఎలా ల 

కాయ గ సరులు 

కాయలూ? కసురులూ, జం, 

“జడలు ధరియించి యడవుల, నిడుముల6 

“డి శాయగ సురులేమెసవెడు 

“పెన్...” రామాభ్యు. 6.152. 

కాయ గాచు 

1. సంతానము కలుగు, 

ఇతయ డొక కాయ గాచి సుతుని లని 

వీం చె మునీం|ద [09 కకుత్స. 9 64. 

“నాలుకా, కాయలు గాయ వచ్చెలువ 

గర్భమున ౦ చెటువంటి పొపమోలి 

చం, పంచ. శ 589. 

ోషీదో మా పిలకడుపున ఒక కాయ 

కాసే చూచి వెళ్ళిపో తాను.) వా. 

9, వచి సేయుట మొదలయిన 

వాని ద్యారా చేతులు మొద 

లయిన వాటివె చర్మం గటి 
యా లు 

వడి కాయవలె ఏర్పడు. 

“కబలు కొటి కొటి చేతులు కాయలు 
(ow) (=) వి, 

కా నిపోయాయి ౪? 

వొ, 

బె 
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కాయగూరలు 

కాయలు కూరలు, 

మొత్తంగా కాయలకూ 

కూరలకూ కూడా  ఉవయో 

గీసారు, 

కుమా. 11].4రి. 

“ఏవనా కా యగారలు పట్టుక 

రారా,” వొ, 

కాయము కొట్టు 

బాలింతలకు వేడిని కలిగిం 

చుట కని, కీత వాతాది దోవ 

ములు పోవుట కని కొన్ని 

నంచి పొడి దె ను సు ర్ల ను 

చేయు, 

మదన, శత, 6. 

కాయముతో కైలాసమునకు 

పోవు 
వ్ యా బొందిణ వై_లానమున కేస 

నశరీరము క్తి చెందు, 

పండితా, (పథ. పురా, పుట 

కాయకుద్ది చేయు 

406, 

జం, 

కష ధథాడి [వ [క యలను 

“కాయకల్పం” అంటాపు, 
““విరిబగినికి మటీ గారవించి హరుడు | 

| 

| 

| 

కాయనీది యొనంగునే కల గాక? 
ఢ కుక. 8.94. 

న్యా కాయకల్సము, 

కాయా వండా ? 

పని అయిందా కాలేదా అను 

ఉవయోగించే వలుకు పటు 
లా 

బడి, 

“వివరా లన్నీ తరవాత చెబుదువు గానీ 
ముందు కాయా పండా చెప్పు, 99 చా, 

కారణజన్ముడు 

పదో ఒక వని 

“కార ణజన్ను లె తనువికారము వచ్చిన 

బెంపు తప్పు నే.” భార. విరా, 4.22. 

కారము నూరు 

కోకించు, 

6 గారము నూరు గాని తగ 

ప్రి పుట్టనవాడు, 

““దానీ"పి 
వక. 

| గారవముకా బచరించి యీలునే రి 

మెట్టు. 

(ఇలా (పవ రి రించా వంశే ఆ ఊళ్లో 

క ాయశుద్ది చేని పం వ్సారు, జాగ త్ర: 

లౌ 

చూ, దేవాఖుద్ది చేయు, “కృప, చాలు న్లారాకు చస చంపక 
కాయ పెద్ది 

పాణి, ర5,]5, 

చూ. కారాలు మిరియాలు నూగు, 

చేంకెటేళ. 64, 

కౌరాకు మేపి చంపు 
నానాబాథధలూ వెట్టి చంపు. 

(పజలక, 3౨ ఆము, త,82, 

తౌరాకులు డుల్లీ నటు 
౧౧ దీనిని సాధించుటకు చెప్పిన ' గటబటగశా., 
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సులువుగా వడిపోవువ 

'యోగించే వలుకుబడి. 

“వెరమున నులిచి (తెంపక్క 

కలు డుల్లి నట్టు కర్మము లెల్లం, 

పెడ చాయ వబంయముట.*? 

భార. భీష్మ. 1104. 

కారాకూర మగు 

అల రివడు. వో వడు. 
ల 

సాకు. గేకలు చేయుచు. గారా 

కూర మయి మన సు కళవళపడల 

గన్ .. సారం, 

ట్లు ఆవ | 

కారా 

దార 

' కారుక్ర మగా వండు 

“కారాకూరంబు లె రాక్షసులవ్భాడ | 

యముల్ గాడ్పడకా, 

ఈ, రా, 1.176. 

కారాకూరము చేయు 

వోభెట్టు, బాధ చెటు 

మా పలెకుం బొండు శారా 

కూరంబులు చేసీనం గదలి శే శా 

నిచ్చటన్ ౨? 

ఉక అత శ 

కా. మా, తి,రీ2. 

6 మయా,రదశకొ వేగెడుకాంత నింత పెను 

-గారాకూరముల్ చేసె 

పరమ, తీ.275్, 

కారాన 

కరూడని, 

“కారానితేలంప్రు బుటిం చెం 

హర, లి,9స్, 

““కారాని చోటికి పోటే రారానిమా 

టలు వసాయిలి సా 

కారాలు మిరియాలు నూరు 

కోోేకించు; చ్వేషించు. 
“డబ్బంతా ఖర్చు వేశా వని తెలిసి మి 

నాన్న కారాలు మిరియాలు నూరు 

తున్నాడు. 

29 

CM 

కరకర మనునట్లు జా కమ్మగా 

వండు, 

' “పెక్కు. చందములం జిన్నక ెదక 
an) 

కారుకమ్మ౭ంగా వండుదురు,? 

కా. మా, 3.566, 

కారుకూతలు కూయు 

నరికి, 
లు 

కొత, ఏట, 

' కారుకొను 

వ్యాపించు, 

(కమ్ము; అతిశయించు, 
శ 

| ఓ... మెటుగుటారు... గాట మై పూట 

వూటక6 -గారుకొనియెలో రనీక. 6.99. 

కారు (గమ్ము 

నలు పెరు... 

“నిగిడి యిీగులకెంపు “నెలకట్టు కల 

చోటల గల్పకాపరి కారు (గము 
చోటి పాండు, తీ.15రి. 

కారుచిచ్చు 

దావాగ్ని, 

శకారుచిచ్చునకు గాడ్చులు 

తోడగు చందమున 
మటీింతే (పో త్చాహ మచ్చి 

నట్లు, 

నివ్వనకు గాలి తో డయి 
నపుడు మరింత [వబలును 

కదా, 

' “ఉదారసారరణకోేవిదచాహులు లోక 

; పాలకుల గలనిరి కారుచిచ్చునకు 

నన్ 
-గాడ్పులు దో డగు చంద మొంద 

హ్, వారి, 1.22. 
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కారుణ్యము "సేయు పాలసీ పోవనె కాక నిలువగంగల ౭౪) 
దయవేయు ; ఇచ్చు. బస, 7, ఆ, పుట. 187, 

“అమ్మ దాలస గారుణ్యము నేయు కార్యక ర్మములు నడుపు 
మోత నికి, మార్క... శి. 8, వనులు నెజువేద్చు. 

కారుబారు చేయు “ఫలములయెడ © హ్మార్ప ఆం కలన 
వె త్తనము ేంధు, పరుం డగుచు గార్య కర్మము నడపకా, 

(కతా నెత్తి పెంచగా దగు నిళానతి వలయున్ ,3! భార, శాంతి, 1.69. 
మిందు వడి నేల బలు కారుబాకు కార్యకాడు 

షః రాయలసీమలో న్ నె వేర్చుకొనగలవాడు. ఆము, 4.268, 
కారు బారు జోరుగా కార్యఖడములు 

సాగుతూ ఉంది” అసి సామదంచోపాయములు, జం, 
అంటారు, కశార్య ఖడ్ర ము లనుచరుల్ గానం 

కార మెతు బలుక్క వలయు.) ఆము, 4.259, 
మ 

నీళ్ళు తాటిదో నెతో తోడు. కార్యభారము 
“బడలినవార లిందనుకం బాొచులు బాధ్యత, 

త్రవ్వియుం గారె మె త్రీయున్ ,”” కార్యనిరహాణలోని బరువు, 
విప్ర. లె, 84. బరువుతొడి ఉవమానస్ఫూ 

కౌరను  రివల్లనే కార్య భారము 
దట్ల మగు, య 

“పుడమి నెలెడల నిండి మెండుకొని 
జగదండఖిందంబునం “గారని 

విప, 2,14. 

కనిక, 2.67. 

కార్చిచ్చులోపలి మీడ లటు 
జట) ag) 

చిచ్చులో ఉరికిన మిడత 

నిమిషంతో మాడి పోతుంద, 

కాస్ అగ్గి లోకి ఉదకుతూ చే 
ఈంటుంది, అలా (వమా 

దంలో తమంత దునుకు 

వారియడ అనుమాట, 

శ 

| 
| : 

వహించు అని కూడా వ్యవ 

హారం యెర్చడింది. కడకు 

కార్యభార మప్పగించుట అనే 

దానిలో ఆబరువును మో 

యుట కూడా కలిసిపోయినది, 
కళగా క్రి బహువత్సరము లచ్చో 

వసీం-చి పిదప (బభు కార్య భారము 
మది దలంచి.” శుక. 1,196. 

కార్య మరయు 

వని చూచు, 

| “ఒకవేళ రిపు నృపాలకజాలసాల 
ద్కుర్లమదుర్లహార కౌ క కార్య మరయు.’ 

(జ a ' “వలచి కార్చిచ్చులోపలి మిద లటు,. 
ఎడి య సుక, 1 .లీర్ర్, 
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కార్యము చేయు 
నిపేకము చేయు, 

కమా అమ్మాయికి కార్యం వేయాలి ' 

ఈ నెలలో, 5 వా. ' 

కార్యము తప్పు 

కార్యము వవెచం, 

ల నిట్రటు, దడసినల గార్నము 

ప్ప ననుచు. 99 కరా. 6.7]. 

క. మంత్రులు కార్యము దప్పు 

గదా యనుచు? నిరంకు, 4.65. 

కార్యము తెగు 
పని ముగియు, 

“తెగ గార్య మనువా రల” 

విజయ, 1.11. 

కార్యము పాకము తప్పు 
వని చెడిపోవు. 

“మరిం దలపోని యీాపలుక మానుండు 

పాకము దప్ప? గార్యముల్ ...) 

భార, భీష్మ, 1.18, 

కార్యవాది 

అనవనరంగా వాడాలతో వని 

| 

చెజచుకొనక వని అయ్యేటట్టు 

చరాచుకోొ నేవాడు, 

“తేనిపోనివానికి వళేవాడు కా దతను. 

కార్య వాది.” చొ 

కాళీయ పెటు 

"నాధ చెటు భాభ మెట్టు 

“దుర్భాహె, ఘనశరములు మనము 
నాంటి -కాటీయం బెట్టన్ 09 

భాస. స్క 

కాశీయవడు 

కషవడు, భాధవడు, 
ర 

« HZ]. 

| 

| 
' 

 “ఇవముసూడుకొల 

“బాద మాడి ధర్మనూనుండు రాజ్యం 

బు, ననుజులను (బియాంగ నను బణంబ్బు 

గా నొడ్డి యాడి కాజియవడంజెలి? 

భార, విరా, 5,245. 

'కాత్రీయ వెట్టు 
కమ పెటు 
6 లు 

“మా జందు లేక నిరతముల గాజటీయ 

వెటంగ బెగడింి రుక్మాం, తశ, 

కాటుకూతలు 

కన్ను లెజ్జ చేని యన్ను లం గని కాటు, 

కూత లజ చేల కోశిలంబ $ 

రసీక 4.170. 

కాటు లజచు 

1. దుర్భాష లాడు, 

“కతలు సెెప్పెదు విను మంచు. గాజు 

లఅచ్చు నేర్చు గలుగుట 

రుశ్య్శాం. 5,86, 

౨, కాబుకూతేలు కళూయు, 

“ళకం ్సీ (బాహ్మణుం( డెన్ని "కాటు 

లఅచెకా గర్వించి వి రెల్ల నా,కం పెన్ 

వా తుల మను, ర్ 14, 

కాటులాడు 

వంర| వలాపాలు వలు. సస నే ర గ్రా 

ఫు శేలికల్ 
ము స్నేందుం గాజు లాడి రనినకత 

మయొటజుు౦గ టి అచ్చ. అయో, 80. 

కాములు చెప్పు 

'కారరకాూాతలు కూయు, 

“ఏమి కాయిులు చెప్ప దీమబైై నాకు? 

ద్విప, జ. 158. 

కాట్ డైకాడు 

వ ర్యాష్. 

' శవ, 8.269, 
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కాలం ఇట్లే ఉండదు 

ఇట్లాగే ఎప్పుడూ ఉండదు, 
“వ చేదే యిష్వుడు తక్క_వస్టీతిలో. 

ఉన్నాను, అంతమౌా తంతో నువ్వో తిర 

స్మ_రించ నక్కు_జి లేదు. కాలం ఇట్లాగే 

ఉండదు. 

కాలం కర్మం కూడి వచ్చు 

కాలము కలిసి వచ్చు అనుట 

వంటిది, అయితే ఏదో చెడు 

మె 

రావలసి వచ్చు అన్న సూచన ' 

ఉన్నది. 

“కాలం కరు౦ కూడివచ్చే వాడు ఆ 

 కాలగోచరు డగు 

ఊరికి వళాడు. దివాలా తీశాడు వా, 
cn 

కాలకూటజాాలను కబళించు 

అసాధ్య కార్యము చేయు, 
“కాలకూటజాంలం గబళింప నగు 

గాని యతివలతోడ మాటాడ 

నగునె లి) కుక. 1.864. 

కాలక్షేప మగు 

హాయిగా కాలము గడచు, 

“ఏవే నాలుగు నవల లుంెటే కాలనేప | 

మవుతుంది.) 

కాలక్షేపము చేయు 

వసి చేయక గడపు, 
“ఆనవనరంగా ఇదో అదో అని కాల 

శేపం చే చేస్తున్నా డతను. ఊరిచే నమ్ము 

కొని ఉంటే ఏం లాభం’ 

కాలగర్భములో కలిసిపోయిన 

CRD 

| 

వౌ: 
i 

| 

| 

ఎన్నడో నశించిన, 

పాత కాలపునాటి మాట, 

అనుట, 

మాటా, 89. 

| బూడుచు.ి 

చనిపోవు. 
$6 +. అయ్య అువది -వేవురు నతిదర్చితు 

లె యేకకాలంబునం గాలగోచరు 

లగుదు రనియు... ?) 

భార. అర. తీర్), 

కాల చేత తన్ను 

చితక తన్ను, 

“ఇదే మడరెం బరపురుష వాసన, 

చెడుగా నొడువు మని కాలం జేతం 

దన్నెన్ ౨” కుక, 2.195, 

' వానిని కాలా చేతా తన్ని వదిలి 

పటి నాదు భౌ, 
ణి 

రూ. కాలా చేతా తన్ను, 

కాల చేత పొడుచు 

చితుక తన్ను. 

“ము త్రెదువ నటంచుం బత్రిబొట్టు 

వహింప్ం జిన్నెలా యని శాల జీత్. 

శుక, 2.15. 

చూ, కాల చేత తన్ను, 

కాలదోషము పట్టు 

(పామినరీ నోట్లు మొదలగు 

వానికి మూడేండ్ల లోగా చెల్లు 

వేయక పోతే అని చెల ను, 
౧౧౫ 

అప్పుడే కాలదోషము వట్టిన 

దంటూారు, 

అలాగ కొన్ని కొన్ని టికి ఏదో 
కాలనిర్హ యం ఉంటుంది, ఆది 

దాటితే కాలదోవం వడు 

తుంది, 

“నోటుకు కాలదోవ. మని,’ 

గుంటూ,. ఉత, పు. 2. 
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కాల (దొక్కు “ఆయన "కాలం చేని ఆప్పుడే నాలం 

ధంంనము చేయు , గయిజేం డయిందడి.ో వా, 
Ov 4 ! యగ 

ఎ a కాలము చేరు “పాపముల గమిం గాలం, (దె క్కు_దవు | 

స్సీవ 9 పారి. 1.50. : అంత్య కాలము నమోవించు, 

కాలధర్మము చెందు  “ఇందజికు నేర్పడం గాలము వేరె 
మరణీంచు ' నావుడున్ ౨” భాస్క. సుంద. తి5్7 

ంచు, 

రూ, కాలధర్మము పొందు. కాలము బరు వగు 

కశాలనేమిజసము "కాలము దాపురించు; మరణ 

వొంగజవము, మానన్న మగు, 
శాలనేమి ఒక  రాతుసుడు, 

లత్మణుని మూర తీర్చుటకు 

హానుమంతుడు నంజీవకరణి 

క్ చ్చు ట కు పోవుచుండగా 

“తథ్యంబుగా వజ నా, భునకుం 

' గాలము చేరు పాట యిది నీ బుదిన్ 

+ 
గ] 
+ 

దారిలో మునివేవషమున 
“వాడు కాలా౦త కడు. వాడితో నుండి మోనము వేయదల 

చినబాడు, అందు యుర్చ 

డిన వలుకుబడి. 

కాల మగు 

వేళ యగు, 
“కాలం బగుటయు నృపులకు, నాలము 

సమకూ రె) భార. భీమ్మ. 1.6. 

కాల మయి పోవు 

చనిపోవు, 

(వాళ్ళ నాన్న కాల మయి పోయి 

అప్పుడే సంవత్సర ౦ ఆయిపోయింది. 

Ch? 

కాలము చేయు 

మరణించు, 

“మాయ గోవు పడుచుం, గనుగుడ్గం 

డిరుగ వేసీ కాలము చేసెన్ ఎ 

వరాహా, 10.40. 

| 
i 

వివేకింప్రుమా 99) (పభా, 1.127. 

భూ, కాలము దగజకు వచ్చు. 
౧ 

కాలాంత కుడు 

అసాధ్యుడు, 

తగాదా పడితే మనం ఏం గలుసాొంఖి? 
అటో 

వె, 

' కాలాగు 

| కొంత కాలం ఆగు; నిలుచు, 

““తిమురు మధ్యాహ్న మయ్యెను చేవ! 
యిచట నేడు శాలాంగి మొ మంద 

పాడిచూచిి గోరసముల బాయసంబులు 

నారగిం౦ చి, న్నిగవాం బైన మమ్ము 

మన్నింపవలయు,*) శకం. 1.128. 

కాలాడున పుడు 

అనగా ఇంకా శరీరములో 

' “కాలా డిన పుడు నడవవలె౮గాక కెలాస 

నగము6 జూడ? కా, మొ, 5.177. 

“శకాలుచేతులు ఆడుతున్న ప్పుడే అంతం 
తమౌ।త్రం, ఇక అవీ పడిపోయా యం మే 

ఇక నా దిక్కు చూచేవా శైవరు త్రల్రీ!?) 

వొ 
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కాలాతీత మగు 

వేళ సాలు, 

“ఇప్పటికే కాలాతీత మయింది. నాలుగు 

ముక్కల్లో నా ఉపన్యాసం 

పాను,’ 

కాలాదిపఅిచు 

ఊాడు తీయించు. 

నాన్. 

గుజ్టంమోద కూర్చున్న మూడు 

దానిని అదిలించుటకు కాళ్ళను 

దాని డొక్క_లకు తాకి వరు 

వెత్తు ముని నంజ వేయుట. 

వచ్చిన 
Ey 

అలవాటు. అందు వై 

వలుకుబడి , 

కనుకనే ఏనుగ 

నిషయంలో ఇది అసా ధ్య 

మయినా భావారంలో 
యి 

ఉవయు క మెంది, 
ల రా 

వలుకుబడి 

“ఐరావత ంబు౭ -గాలాదడి పజవంలి 

నిరంట. 8.86, 

కౌలార్చు 

కాలాడించు, / 

44 త్రాగే ల్ర-చు "నెత్తురు లోొంపిలో మునీలి, 

శాలార్చ నేరనికరితురం గములు.)) 

ద్విప, కల్యా. పు, 79. 

కాలావసరములు 

కాలకృత్యములు, 

ఏ కాలమునందు అవనర మైన 

వనులు, పూజలు ఆకాలమున 

తీద్చట కాలావసనర ములు 

తక్చుట, 
ల 

కకశాలావ'సరములు గడలు వెట్టితివా.”” 

. పండి, పురా, (పథమ, 452, 

వముగి ' 

కాలీ___కాలి 

' కాలికంచము 

రిక పిలల ఆట, 
(య 

““కాలికంచంబును గ ప్పేగుణ్ణము. 39 

పాంటీ 8.146. 

కాలికిండ బలాదూరు 

దాని కిది తీ సిక శ్రే అనుట, 

దానిముందు ఇదె ఏమ్మతం 

పనికి రాదు అనువట్ల ఉవ 

యోగీసారు, 

| “కలకతా మేడలతో పోలిజీ మద 

' రాసు కాలికింద బలాదూ రనుకో.) 

వె, 

కాలికి బందాలు వేయు 

ఆకట్టుకొను, 

వాడి హా ఊదోంగం ఇస్తా నని 

ఓక్షణంలో కాలికి బందం దేశేశాడు. 

ఇక చాడు మన మాట వినడు.” చా, 

కాలికి బలపం కట్టుకొసి తిరుగు 

అదే వనిగా ఎక్కువగా 

లెరుగు, 

బలపం (వా స్తుంది, అదిగి 

పోతుంది, ఆందువి కాళ దిగి 
రా cn 

పోవ్రనటుగా, కాళ జాడలు 
cn లు 

శాశ్వతంగా ముదిత మె వోవు 

నట్లుగా గన్నట్లుగా వచ్చిన 

పలుకుబడి 

“కూతురు సంబంధంకో సం అతను ఆరు 

కటుకొని 
అం 

వూ, 

-నిలనుంచీ కాలికీ బలపం 

తిరుగుతున్నాడు. 

కాలికి బుది చెప్పు 
టు 
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“నలుగురూ వచేశేసరికి ఆ దొంగ కాలికి : శాంతు నయ్యి ందుముఖి తన కాలి కింది, 

బుది చెప్పాడు. వా. . కసవుగా నెం చు వెడమాయ గప్పి 

ప్ ' చోర,ధవుల మాటలు వడంకి యాందల లికి ములు |గుచుకొనదు ౨ ఇ ఇల లు 
కాల ముల్లు (గుచ్చు క్ష రరించుం” శుక. 8,128. 

ఏమ్మాతం అపాయం కల. పొరక, పూచిక, గడ్డిపుల్ల 

గదు, లను హీనతాసూచకము 
“కాలు ములు గాండునసే సదా మేలి! 

గాక్క వెజుపు వలదు.’ (పబోధ, 4.56. 

కాలికి వేస్తే మెడకు, మెడకు. 
వేస్తే కాలికి వేయు 

ఏదో విధంగా వాదంలో తిక 

మకలు జట్టు, 

“వానితో మనం దంచ లేం. కాలికి 

వేసే మెడకూ, మెడకు వే సే కాలికీ 

వేస్తూ కూర్చుంటాడు. చేది తెగ 
నివ్వడు; ఎందుకూ అంగీకరించడు, 0) 

బా 

కాలికి వేస్తే మెడకు వేయు 

ఒకదానికి 

మివ్వగా మరొక తగాదా 

చేవదీయు, 

“వాడితో సమాధానపడడం సాధ్యం 
కాదు. కాలికి చేశే మెడకు వేస్తుం 

టాడు. ధా 

కాలికి వే సే వేలికి, వేలికి వేసే 
nn 9) అవత) 

కాలికి 

చూ. కాలికి వేసే మెడవ మెడకు 

వే సే కాలికి, 

కాలి(కింది కసవుగా చూచు 

కడ కన డె ఇక్కడ సవ్ర గడ్డ 

అర్థంలో (పసయు కృ న్ మైనది, 

“పరభ యంకరబిరుదవిస్ఫురితుం. డైన, 

ORE 

నమాధాన 

అనే. 

లుగా ఉవయోగించిన పలుకు 

బడులు మనకు చాలా 

ఉన్నవి, 

(“వాడు నన్ను పారకపుల్లకంయే 
కంగా చూస్తాడు, క్ నె, 

“ఆ పని చాడీకి ప పూచికపులతో 

సమానం *? వె, 

“వాడు నాకు గడ్డిపరకతో సమానం,” 

CRE 

కాలికొద్దీ పరుగెత్తు 
ఎంత శ & ఉన్నదో అంత 

థ_క్లినీ ఉవయోగించి వరు 

గెత్తు, 
“నలుగురూ చుట్టుకొ చేస సరికి ఆ దొంగ 

కాలికొద్దీ పరగతాడు. 00 

కాలికోద్దీ పరువెత్తు 

వేగముగా వరుగెత్తు, 

“వక్క తరుముక వచ్చేటప్పటికి వాడు 
*ాలికొద్ది పరు వెళతాడు, 

కాలికొలది 

“కారలీదా కొ, 

' “కొ దమతీట్టువగుంపు కాలికొలందిళీ 

| (వేలు లాలు కుంచెలు.” ఆము. శ4.8ిన్, 

'కాలి గోటికి దీటు రాదు 
ఏమాత్రం సరిపోలదు. 

' “రంభ కూడా దాని కాలిగోటికి దీటు 

| శా దంశే ఇక ఊహించుకో! ఎంత 
అంద మైన పిల్లో” 

నాని. 

కామె. 

వొ, 
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కాలి గోరున పోలకుండు 
ఏమాత్రమూ నిరా కుండు, 

“వారల యగణ్యరూపలావణ్యత తులు, 

నాల! నీ కాలి గోరునం బోల వరయ 

రామాభ్యు. 5.179. 

కాలివోడు 

పాదరతులు, 

“నా కాలి వోడు వాళ యింటో మరిచి 
cn య 

పోయి వచ్చాను. 

క్రాల్రి జోళ్ళు తెగేదాకా 

ఎక్కువగా (తిరుగు, కొట్టు). 
ఓకవాడిీ కొంప చుట్టూ శాలిదోళ్లు 

తెగేదాకా తిరిగానుతి వో, 

బొ, 

ళా 

చిక్క_గానే శాలిజోడు తెగేదాకా 
కౌటానులి) 

లు 

కాలిడ నిచ్చు 

(వవేశింవ నిచ్చు. 

శక్ దృష్టి కిం 

ముల్, కోనుపడి మము నీ మగయ శా 

లిడ నీయండు మొ సలంబులం, దని 

మిదము...? హంస, 8.114. 

వాడుకలో రూపం: కాలు 

పెట్ట నిచ్చు, 

కకవా ణక ఈ యింట్లో కాలు పెట్ట. 

నిస్తానా డోలు వ్ 

కాలిడీ నిల్చు 

ఛ్ర_ర్భంగా నిలబడు, 

“ీవ ఇ వేషము జాచి నేలెపపెం, గాలిడి 

నిలు నే.” మా, 10.144. 

తాలిడు 

వేయు, 

గన్ప డెం గొన్ని భూప 

ఆ సందు మొనలో ఒంటిగా. 

వా, 

-కాలీ____కాలీ 

“న్ఫపాలు సా రెలకుల గాలిడ నెందును 

బోటు లేక...” భోజ, 7.180. 
“ప యనుజయు నేను గా లిడు 

దుము.ి) వేం పంచ. 1.86. 

వాడుకలో రూవం: కాలు 

అటు. 
A) 

' కాలి తెరువు 

"కాలిబాట, 

కాలిితోవ 

"కాలిచాట, 

“జ క్క నాంటి పయనంబున నది 
 మార్లంబు దప్పి కాల్మితోవం బడి...” 

ళు 

సుక, 9.945, 

non కాలిబాట, 

కాలీ దాటగు 

కీడు తగులు. 

పేడానివారణార్థం మాం|తీ 

కులు ఏవో దిగదుడిచి 

(వవేశించు; నృహ్మవవేశము. 

నాలుగుపీధులు కలిసినవోట 

పారవేయడం అలవాటు, 

వాని సింకవ నా దాటి 

నపుడు ఆ కీడు వారికి సోకు 
తుం దని నమ్మకం, అందువై 

వచ్చిన పలుకుబడి, 

“పాని శెక్కా_డో కాలిదా శె ఒళ్లు 

తెలియకుండా జ్వరం వచ్చింది. 

కాలినడక 

బండి బడకా లేకుండా నడిచి 

పోనుట, 

ఆ పల్లె వెళ్లా లంజకు కాలినడక తప్ప 

మౌర్షం లేదు) 

"వౌ 

చా, 
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కాలినపుండ లో ఉప్పులు చల్లు 
a) aa) 

ఎక్కు-న బాధ కలిగించు. ॥ 

గోరుచుట్టు వె వోకటిపోటు 

వంటిది 

తాళ్ళ, 12.88. 

చూ, కాలినపుండుమో ద కారం చలు, 

కాలినపుండ్ల మీద 

ఎక్కు-వ బాధ చెట్టు, 

సం. 

| 

కారం చలు 
స 

అనలేపుండు నొప్పి, దాసి. 

మోద కారం చల్లి లే మరింత | 

బాధ, 

కాలిబాట 

దగ్గ రదారి, 

బండ్లు కాకుండా మనుష్యులు 

మాత మే పోవుటకు పీలఅయిన 

దారి, 

“బండ్ల బాటమిద పోతే పది మె ళు 0 

టుంది. కాని కాలిబాటన పోతే చెండు 

పరువులు ముటీముటాలు గా 

ఉంటుందిట బి, 

చూ. కాలి త్రోవ, 

కాలి మట్టులు 

కాలి తొక్కి-ళ్లు. 

కపి లని కౌ యము కాలిమట్టుల నె | 

యడం౭చు,”” పారి, 1.28, | 
| 

కాలిమానిసి 

కాల్బలము ; వదాతి, 

“కరి తురంగంబులు కాలిమానుసులు .* 

పల, పు, 22. 

యా, శాలువమూనిసి, 

షర! 

' కుండా జరిగిపోతుంది. 

' కాలిమీద కాలు వేలిమీద రాయి 

కాలీ... కాలీ 

కాలిమీద కాలు తీయకుండా 

ఏమ్మాతం వని చేయకుండా, 

హాయిగా సాగు ననువట్ల ఉప 

"చఊోూోగించే వలుకుబడి, 

“వాడి కేం కాలుమోదడి కాలు తీయ 

CAE 

వేసుకొని 
అట్టహానంగా - వనీ పాటా 

"లేకుండా, 

“వాని “కేం కండి పెట్రిపో యిన అస్తి 

ఉంది. కాలిమోద శాలు చేలిమోద 

రాయి వేనుకొని బతుకుతాడు. బొ. 

ఇమ 

బాధ పెటునది, 
రు 

“గాలి శాలిముల్లు కృత్ పాలి పాలి 
పిడుగు రావణుడు డించెలి 

ఉత, రామా, 1.149, 

“కంటిలోని నలుసు కాలిముల్లులో 

“వేమన, 

కాలీయాణజు 

"కాలివోవు, 
“ఆంగ జన్మ స్కీ విలసీతచారురూపతేను 

వభమసంపద వీక్షణంబులోర బొలు 

గాలియాజె నహిభూపషణకోప 
దవానలాపహాతిక” క్యోమా,. స,72 

పలు 

' కాలీచవడగా 

కాళ్ళు అరిగిపోవున టగా 

అనుట వంటిది, 

తిరిగి తిరిగి కాళ్ళు చిక్కి పోగా 

అనుట, 

“శాలీంచవడం జరింపుదు; స్ లోకము 
నందు నెల్ల... పాండు, 2.204, 
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కాలుకంబము 

ద్యారబంధపు (వక్క-_న్తంభం, 

“వ్వుర్రుండ్తు శృం గార వీళు లేర్పజిచి 

తనదు, పేర నొక పేంటం గటి సం పీతి 

దోర, ణాల 

నంగ గలిక్ యూరులు చెలంగుం చె. 

బిల్ల. 2.115. గాంచి మెజఅయంిి 

కాలుకడ 

కాళ్ల వైపు. 
“కాల్శుడ యొద కలం జని విన 

చి గా 

(ము డె నిలుచుంటే సవ్యసాచి.” 

ఉద్యో. 1.65. 

కాలు కింద పెట్టకుండా 

ఏమా।తం వని చేయకుండా, 

“వాని “కేం? కాలు కీంద సెట్టసండా 

జరుగుతుంది. మనకు రెక్కా_డితే గానీ 
బాొశ్మా_డదు,”’ 

కౌలు కింద పెట్టసీయకుండా 

ఏమా[తం వనీ చేయసీయ 

కుండా, 

“ఆ వీలను కాలు కింద పెట్టనీయకం"డా 

చూచుకొంటున్నాడు,) 

మె. 

బె”, 

కాలు కొను (కొననిచ్చు) 
కాలు సిలు, 

“కాలు కొనక లీలోద్యానంబున 
శీకాంతేంబునం జని? కమా. 5,116. 

“ఆంత కంతకు చెక్కు_చు సంతమస 

ముర గాలుకొన నీక చందుండు (ాలె 

నధిప!)3 భార, (దో. 5.275, 

కాలుగాలిన పిల్లి వలె 

ఆలస్య మున కోర్వ లేక, 

ఒకచోట నిలువక, 

అత్యాందోళిత స్థితిని తెలిపే 

పలుకుబడి, 
“కాలు గాలిన పిలికరణి నీ వెంట, “నేల 

' నీబంట ని యొలందుం దిరుగు.) 

నుంచిన కోలుకంచాల గార. హారి. 2. ఛా. 1248. 
“ఎంత సేపటికీ భార్య రాకపోయేసరికి 
వాడు కాలుగాలిన పిల్లిలాగా. తిరుగు 
తున్నాడు,’ కాకు 

కాలు గీరు 

న గ చేయు. 
రా 

కవాడు "వేను మాటాడు తుండగా 

| ఎక్కడ వాళ్లమాటక ఒప్పు కంటానో 

అని కాలు గి రాడు, తరువాత చూస్తా 

మని చెప్పి లే చి వచ్చాను, 00 వా, 

కాలు గోకు 
చూ. శాలు గీరు, 

కాలు చాప్ప 

1. వి శాంతి తీసుకొను, 

శాస్ర న కాళ్లు బాపీ అవశాళం కూడా 

లేదు ఎన్నాళ్లని మీద వేసుకుని 
చేస్తాం రి వా, 

లి, వసి చేయుట మాని వేయు, 

“వాడు నా చేత కా దని మ ధ్య లో 

కాళ్లు వా పేళాడు,”) 

3 తరగా నడుచు, 

“సాయంకాలం కావ చి ౦ది, ఇంక 
పరువదాకా ఉంది సె. శా స కాలు 

వాపితే కాని చీకటి ప జేలోగా చేరు 

టె, 

కో లేం. వా, 

4. ఆశించు, 

అణ్బులు చాపు వంటిది, 

“వేమలాంగుళ దళహ స్త 'తామర'సము 

కర్షవూరత్వలీల కె కాలు సాప, 

శివ, 2,158, 
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కాలుచ్చు 

వథతులు మొదలగువాసని 

కాళ్లకు చుట్టుకొ న వల, ఉడి, 

““మిడిబోనుల గాలు చ్చు లం బడ. 

దోలియు బోంగులో ను పజచియు 

శేళకా, వడి గల జింకల నెలన్ , బాడ్ 

చిర్... యా. 2.19, 

కాలు జారు 

రవ్వుదారి (త క్కు, 

వ్యభిచరించు, 

ళం పిల్ల ఎప్పుడో చిన్నతనంలో శాలు 

జూరిం దని అంత నీచంగా చూడడం 

ఏం చాగ లేదులి వా, 

“ఒకసారి కాలు జారితే ఇక ఆపుకో 

వటం కషం,” వ 
వూ 

కాలు తీసి పెట్టకుండా 
చూ, శాలు (కింద ఉట కుండా, 

An) 

కాలు (తొక్కా కంకణం కట్టు 

విధివిహితంగా వెండ్రి చేను ! 

కాను, 

వివాహాంలోని 

వచ్చిన పలుకుబడి, 

“ఆంత నిర్బంధం వేయడానికి నీ వేం 

కాలు తొక్కి. కంకణం కట్టావా సొ 

యిష్టం వచ్చినచోటికి చను పోతాను. 

వా, 

చూ, కొలు (దొక్కు, 

కాలు |తొొక్కికొని వచ్చు 

వెన్నంటి వచ్చు. 

““షూక్షను మాకును నీ వెరం బెక్కుడ | 

నుండి కాలు (తక్కి_కొని వచ్చెనో /" 

యెజుంగ లి భర్మఃజ. 59,17. 

' జనంబులు దీవి 

కాలు దన్ని నిలిచి, 

ఆఇణారం 
QQ 

కౌలు తొెక్కికొను 

తొందర వడు, 

. కాలు (తొక్కి కొనుచుల. గళవళ పడు 

చున్న, నెన్నొ యటిసితులు మున్ను 
ర 

కన్న, వార లౌట నా యొయారులు 

వాడక పదిలపతిచి సరగ స్వాంతము 

లను.” భ్మదావత్య. 2 

. “ఏదో చేయాలి గానీ ఊరికే కాళ్లు 
: శ్రొక్క_కంటూ కూ చుం శే ఏం 

లాభం లి CH 

కాలు దన్ను 

కాౌలూూని నిలుచు. 

“ఆచటికి వేగంబ యరుగక యిచట. 

గాల్లన్ని యము ౦ డెడు నటి భర్య 

మెందురగ లదు. భార, మాస 97. 

“ఇట్లు చెబు చఆ-చి  యవిసినకలం౦ంబు 

చేరినయటు కరుం జేరి 
య ar) 

భార. కర్మ, 8,165, 

కాలుదివిటీ మర్యాద 

రాచమర్యాదలలో రికటి, 

' “ఆయనగారు కాలుదివిటీ మర్యాద 

లతో తీనుకొని వసే గానీ వచ్చేట్టు 

చేడు.” చు 
చూ, కాలుదివియ, 

కాలుదివియ 

రాజులూ ముదలయినవారు 

పోతుండగా దివిటీలను వంగి 

పట్టుకొని ముందు నడుస్తుం 

టారు అ వొక రాచ 

మర్యాద, అలా వ ట్టు కొనే 

దివిటీలను కాలుదీవియ 

లంటారు, దీనినే కాలుదివిట్సే 
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మర్యాద అనుట కాడా 

కలదు, 

“వారు సం|భమించి వడి గాలు దివి 

యలు గొనుచు “నృ త శా లం | 

జాొచ్చిరి.' భార, విరా. తి,కేం 

కాలు దూయు 

పాజీపోవు, 

“ఆలు కాలు దూసిన నాంట్డ6 గో లెం 

బవలు, రాతి రనం బోక దాసరి రాము 

లకీ... భ(చావత్య. లై 

కాలు (దవ్వు 

క లపహామునకు పిలుచు, 

తిరన్క_రించు, 

“క రికుంభములమి౬ద6 గాలు (దవ్వుట 

గాక్క జక్క_వకవతోడ వక్ళ_రించు.) 
విక, 8. 44. 

“శేషదర్చ్పము చివ్వి శీతాంకురుచి నవ్వి, 
పాలమున్నీ టి పె పెర గాలు (దవ్వు, 93 

కళా, 1.76, 

కాలు (దొక్కు= 

1. వివాహా మాడు, 

కక నా-కాలు (దొక్క్తి నన్ను మన్నించి, 

నాకొ'ర్కి- దీర్చుట నార్ట్యయంబు సీకి 

* మధు, రి, 

చూ, శాలు (తొక్కా కంకణం కట్టు, 

2, (వవేశించు. 

క బ్టూసపాటి మహాసానభూమియందు, 

గాలు (దొక్క క సం జండాలు 

డను నూరకవిచాటువు. వావిళ్ల, 

కాలు నిలువదు 

విరంగా ఒక వోట ఉండ 
® 
"లేడు (దు) అనుట. 

“వాడికి ఒక చోట కాలు నిలువదు, 

ఛా డేం పని చేస్తాడు 3) 
శ 

CR 

' వార్ బభూవ రాగానే 
గా 

కాలు నేల గీరుతూ 

సిగ్గుతో అనుట. 

ఆ అమ్మాయి 

కాలు నేల గీరుతూ నిల్చున్న ది. వాం 

కౌలు నేల దింవకుండా 

హాయిగా, 

“లీల మెయి బలకీలోని కాలు సేలం 
గ 

బెట్ట్లక వైలంగుసంపద, ... 

శవ. 1.శీ7, 

కాలు పురుగు తొలుచు 

ప్రయాణోచ్చ వివరీతంగా 

“వాడు ఒక చోటని నిలబడతాడాఃి 

వాడికా లెప్పుడూ పురుగు తొలునూ నే 
ఉంటుందిట 

కాలు పెట్టిన వేళ 
కాపురానికి వచ్చిన వేళ. 

ఒక్కొక్క నమయాన్ని బట్టే 

వానోసలు క లుగుతాయన్న 

జ్యోతిశ్ళాన్ర్రనం వదాయం వై 

యేర్పడిన పలుకుబడి, 

కర్ర వీ పీల కాలు “పెట్టిన వేళ ఇంటికి పదిళ్ళే 

య్యాయి. మన క్స్ కౌలు పెట్టిన వేళ 
య 

యెలాంటిచో శాని ఇలు ఫులయి 
య య 

పోయింది. 

బొ 

వొ, 

కొలు సెపే సంది సే 
టె mr 

ఏ కొంచెం అవ కాశం 

ఇచ్చినా, 

“నాడికి కాలు సెక సంది శే ; ఇక మన 

అని ఇక్కడ ఉఊండీసీయడు. 3 వా, 

కాలు పొడుచు 

శం లూను, 
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“ఒక్కు_యెడం గాలు వొడిచి...) 

పాండు, 4.287. 

కాలు బట్టి తీయు 

[క్రింద వడ దోయు, 

“కీ 8! మిము 

తీతుమో ఎ) 

కాలుబలము 

వదాటిబలము, 

కక ద్రిసెం గాలుబలము, 

భార, ఫీష్మ 

రా. కాల్బలము. 

కాలు బైట పెట్టకుండా 
ఏమా|తం (శమ పడకుండా. 

చా కాలు ” 

హమ, పు, 84, 

వాడీ కేం% కాలు చెట పటకుండా 
ది... శి 

జరుగుతుంది.” వా, 

చూ, కాలు కింద పెటకుండా. 
శు 

కాలుమడి 
“మూ, కాల్మడి, 

కాలు మడుచు 

మూత విసర్హనము చేయు, 

ఇది కొన్ని వర్తాలలో నటికీ 

వాడుకలో ఉన్నది. 

. 2.165. | 

| 

| 
| 

| 

| 

| 

| 
| 
{ 

| 

[ 

“కాలు మడిచి కాళు కడుక్కొని. 
ae 

వసా ఉండందడిలి 

కాలు రాపడ తిరుగు 

కాళు అరిగిపోవునట్లు తిరుగు, 
౧౧ దం 

“చోరనిబిలంబులున్ వెడల జూడని 

వా, 

(కంతలు6 గాలు రాసడం, దిరుగని, 

(తోవలున్ ,)) ఊఉ. హరి. 1.181. | 

వాడుకలో చూవం : కాళ్ళు. 

అరిగేట్టు వెదుగు, 

నలనుంవ్ కాళ్లు అరి గేట్టు వాళి టికి. 

తిరుగుతు న్నాను, కానీ “ముప్పటికీ ఆ కొని ఊన్నాడు.ి 

| 
| 

సకం ఆతడు తిరిగీ యివ్వడు, ౧9 చా, వు 
కాలువ (కంత 

దొరువూ జొంకాొ, జం, 

“తోట దొడి యనెడు మాట లేవం 
దంగల గాలువ (కంతల[ కం దడ ంగటి 

సుదకీ, 4.69. 

| కాలువకు పోవు 

బహీర్నూమికి వెళ్లు, 

ఇది ఓ కూ కు వోట 

ఒక్కక్క రూవంలో 

ఉంటుంది. కాలువ లున్న 

(పాంతాల్లో కాలువ కసీ, 

యే స్లన్న(పాంతాల్లో యెటి 

కసీ వంక కనీ, వొడ్డున్న 

వేట దొడ్డి కసీ, ఏమో లేని 

నోట చెంబు వట్టుకొొ ని అనీ, 

బపి కూ హ్చామిక ని; యిలా రక 

రకాలుగా యీ వలుకుబడి 

మారుతూ ఉంటుంది. 

' కాలువలు గట్టు 

(వవహించు; ఏకధారగా 

"వడలు. 

డేయు సాయ (రు మధునూదనుం 

కంచులు గాలువలు గటి మెయిమటు 

వులు సించియుల ఊ, హరి. 1.148, 

రాలు నాచు 

ఆశించు; సిద్ధ మగు. 
| 

సాయము 

“ఎవ్యండు నీచిత్ర మెరిమి ౦ చు 

| చున్నాండు, 3 కె వల్యపదవి కె కాలు 

వార. లై,4తి. 

“ఆ ముసలాయన కాటికి కాళ్లు వా-చచు 

భె, 
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కాలుసెతులు కట్టించి తెచ్చు 
సిర్బంధముగా కొనివచ్చు,. 

వాడుకలోనూ : “నీవు రాక 

పోతే కాల్లు చేతులు కట్టించి 

సీనుకు పోతాను” అంటాధు, 

“శిష్య ల వేం గట్లించి, 

"తెచ్చి పద్యము జెప్పం చెమలకుండి.? 

పాంన, 3,141. 

-గాలు సేతులు 

కాలూదు 

కింముగా నిలుచు, 
ర్స 

..ఆందు నల్లిహ్క_లం౦, గనుపింప 

శ గుండెకాయ లదరం గాలూ౭ద 

లేవ న్నెదన్ , 93 శుక. 2.268. 

కాలెత్తు 

వ్యభిచరించు, 

సురత క్రీడాసూ చకంగా 

లెత్తుట (పసయు కం, 

వ్ర 

“కన్న వాడికీ కాలెలే పాడుబుది 

దానిది,” వో 

కౌల్లజ్ఞ గొను 

''హదధూళి తీసుకొను, 

ఈళకంంక 0౦థభు భక్తుల గన్నంత నవ్వు, ““పదురం గాలా.ని నిల్వ నుక్కణలయి 

సజ కారి సజ కారి సణికార్థి యనుచు 

గర మర్తీ' వారిచే గాలజ్లి గొనుచు. 93 

పండితా. (పథ. దీకూ. పుట, 118. 

కాలజి లంకు పాదుక లని 
౧౬౫౨ 

పూర్వక శాలు, కానీ కాల్లజి | , 

కొను అన్నమా డా అర్థం 

తప్పని 

సందర్భాన్ని బట్ట 3 కూడా పాద ' 

భూళి తీనుకొను అనుట సరి 

అనిపిస్తున్నది. 

తెలుస్తూ నే ఉందే. 

| 

i 
| 

వెన్ని6 గాల్వురు. 

| కొౌల్చనా? 

ఎందుకు ? వ్యర్థ మనుట, 

నా, మో, 1కి, 

కాల్ఫువడు 

దెబ్బ విను, ఓడిపోవు, 

“పెనుర్కగరిగొన గాల్చువడ్డజము 

కం పెను బెద్ద లె ల కోమౌ, గా 76, 

కాల్బలం 

వదాతినై థై_న్యం. 

“కాల్బలముల గీ టడంచిం” 

మార్మ్క_ం. 8.104. 

చూ “కాలుబలము, 

కాల్మడి 

మూ(తము. 

“కాళ్ళు చేతులు నెన్నండుం గడుగు 

కొనండు విడుచు. గాల్మడి నిలుచుండీ 

నడచి నడచి. . 8.6. 
నుల్ల 

హారి, స్తూ 6.5. 

తా. కాలువుడీ, 
a 

కాల్వురు 

కాల్బలం, వదాతిదళం, 

కోమా, 11,85, 

' కాలొ గాని నిల్చు 

గట్ట గా ఎదిరించి నిలబడు, 

కాలూని నిలుచు. 

కకపడురం గాల్క్కాని నిల్వ నుక్కు_ 

క్షమా. 11].లిర్, 

కాల్లోమి కడుగు 

కాళ్లు చాగా రు దు కొని 

కడుగుకొను, 

పండితా, (పథ. పురా, పుట, 298. 
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కావడించు  కానలసినదే 
కావడివలె కాళ్లు చేతులు కట్టి. వాడి కా శాస్తి జరగవలసి 
కల్లు కటూ ఇటూ (వేలాడ నే. 

దీసి కట్ట కావడివలె చేయు, 

“కాలు జేయు. బడియం గావడించిలి 

కనా. 2.86. 

కావడిపాటు వడు 

నీళ్లు “వాయు, 

“ఉదర్కపోప.ణంబునకె యూరిపాంత 
దోసుతోంటం గావించం గావడిపాటు 

పడుచు. శుక, 6.878. 

లి, కింద మోద వడు, 

కావడికుండలు స్థిరముగా 

ఒకటిగా ఉండక, కిందికీ మో 

దిక్త వాలుటనుబట్టి వచ్చిన 

పలుకుబడి, 

కావరము పటు 
పథ 

పాగ క్కు 

“సురత కేళుల నలరింప సుఖము మరిగి, 

తిరిగాం దనయ ర్రేకన్న. -గావరముపట్లి, 0) 

వహాంస లీ, ఫ్. 

“వాడి కెంత శావరం పట్టిం దని, పిలి సే 

తలెత్రేనా చూడ డే?) వా. 

కావలసినంత (మంది) 

నమ్నాదిగా, 

లధ్ధ 
“వాడిదగ్గట కావలనసీనంతే డబ్బుంగి, 

వాడి కేం లోటుళఖి 

“నీవు కాస సాయం చేస్తే కావలని 

నంత పని చేయవచ్చు” 

Ch 

బొ 

“ర్మ ఊళ కూలి “కేంి కావలనీనంతే 

వుంది వసారులి వాం 
న! 

_ ళ6వ్రానిక్లి వెంన్న గురప్ప ండేలలో పది 

చేలు పోయా యట, శావలనీ౦ం బే 

వెధవకు.” వా, 

' కావలసినవాడు 

ఆప్పుడు, ఇష్టుడు, 

వేసింది, 

| 
| 

| 

“మనకు ఇతను చాలా కావలసినవాడు, 

ఏదో పనిమోద మో దగ్గరకు వచ్చాడు, 

ఆది కాసా చేసీ పెట్టండి.) వా, 

చూ. అయినవాడు, 

కావలి పెట్టుకొని యుండు 

రక్షణకు వర్పాటు చేసి 

యుండు, 

“మణిపర్వతంబునం బురంబు చేసీ 

కావలి పెట్టుకొని యుం డె,” 

ఊ, వారీ. 1,84, 

కావించి చెప్పు 

లేనిపోనివి కల్సిం చి చెవ్వు; 

బాడీలు చెప్పు, 

“అది చామిద ఏవేవో కావించి చెప్పి 

నామొగునికీ నాకూ కాకుండా 

CRE 

కావు కా వని యెడ్సు 
ధ్వన్యనుకరణము, 

పిల్ల లవిషయంలో వేడు ఉవ 

'యోగిసారు, 'కావ్రు కావు 

మని యేడు స్తున్నాడు.” 
నే 

“సీ వంతలో( గావు కా వంచు నేడ్చుల్ 

దలిర్చన్ ౨” పారి, 8.837. 
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“ఎలుక చెడి కావు కావున - నడ్సు 

(బాళిలి కనిక, 5.108, 

కావు పటు కావు ట్ల 

మాగవేయు అనగా లత 

అయా మాగా చితక తన్ను, 

మా గ గొ ట్లు అని ఇచే, 

అరంలో నేటికీ అంటారు, 
ణి 

“కావరంబున6 గన్ను గానవు జయుడు . 

కావు పట్టక నినుం -గాన౦ండు సుమ్ము. 

నవ, 1.48. పు, 25, ' 

కావు వచ్చు 

మూగి వండ కు మంచి రంగు. 

వచ్చు. 

“మొన్న కావు వేసిన పం డప్పుడే 
కావు వచ్చినవి.” వా. 

వావిళ్ళ, 

కావు వేయు 
పండుటశకై  కాయలవై గడ్డి 

కవ్రూ, 
“నిన్న చేయి మామిడికాయలు కావు. 

వేసీ నాము. 

కా వేరిగుజ్జ ములు 

ఉ త్రమాశ ములు. 

(తేరు అన్ని యు గూరాటికేదులును 

"సుజిముల నెల గా వేరి గుజములుగం. ఎ 
ఉత య 

చావిళ్ళ, 

లు | 
మొల్ల, నుం. 172. ' 

కాసావాడు 

జమాూాందార , రాజుల దగర. 
cn ౧ | 

ఉండే దాసీపు తుడు. 
|| 

కాసింత 

కొంచెము, 

“(సున్నం వుంెకీ కాసింత పెట్టు వా. , 

జం, 

“ఆంగడి యంగడిం దిరుగులాడుటకం 

బలంవితు విష్టతిం, బొంగుచుం గాసు 

' గప్పరకుం బోవుచు. 'బెక్కు పదారముల్ 
క 

(గహీం, పం గొజు గాక...” 

బహులా, 1,11. 

పోవు 
పనికి రాక బోవు. 

““కపురంప్రు జిగి మించు కరి చెక్కి. 

యూశేంగు, [కమ మొక్క_కాసుకు6 

“గాక పోయె లి 

వ్యాఖ్యా. సూటు. లే, జా 

కాసుకు గొనక 

లత పెట్టక. 
రై cA 

6ళ జ్ర (గక వ్ “చ్చి కాసుకు నన్ను. 

గా, పారి, (పథ, పం కి, 1104. 

కాను పూర్వ కాలంలో చాలా 

చిన్న నాణం. ఆ మాత్రం 

విలువ కూడా యివ్వక అనుట, 

అందువై వచ్చిన వలుకుబడి, 

కాసు చేయని 
పనికి రాని, 

“కాసు సేయనిపనికిం గానీ బడ 

బాణి? తాళ్ళ. సం. 5.101, 
య 

' కాసును గీను దూసికొను 
సృణ మెగా పణమూా 

దించుకొను. 

ఇలాంటి అరంలోనే కాసో 

వీనమో రాల్బునొను వంటివి 

నంపవొ 
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శక, ,..తనుమురన మాచరించుచుకా, 
“టి. 

గాసును గీను దూనీకొను€ గాని విడం 

డత. డేమి చెప్ఫుదుకా?ి? 

శుక, 2.862. . 

కాసువీసములు 

వ కొంతో డబ్బు, జం, 

“ఎన్నండుం. గాసువీస మొక టిచ్చిన 

వాందవు గావు విప, 4.27. 

సె నిలుకడ 

మల్ల బంధములలో ఒకటి, 

హంస. 1.206. 

కాస యులి 

ఒక రకమెన ఉలి, 

| గా - వావిళ్ళ. 

కాసె వోయు 
గోచిగా కట్టు, 

“ఆవిడ కాసె నిసి నీర కడుతుంది. 00 

| 
నామె 

కాసా కూసా 
అజాత అత్ 

కొంచెమా నంచెమా ? జం. 

“కాస్తా కూసా కి పదివేల రూపాయలు 

పోతే యెవరికి మాతం కష్ట ం గా 

ఉండదు | 

కాహాళులు పట్టించు 

ఇశాకాొ లూదు 

“తూర్యంబులు నొటించియు6 గాహ 
౬ 

భులు వట్టిం చియు.”” 

కానల దోవతి యగు 

అడ్డ నుగు, 

నడచునప్పుడు అడ్డ వడుతుంది 

కాబక్లు వోవతిని* “ఎగ చెక్కు. 

వోవడ ౦ అలవాటు కదా! 

80 

_ “కావిరి వావిరిం దగిలి కాళుల దోవతి 

యయ. పాండు. 2.217. 

కాళ్ల(కకాడ (బదుకు 

ఆశయము, 

_ “మా దేముంది నాయనా! మో కాళ 

కాడ (బతుకు, మారు కా దంయే మేము 
ఎక్కడికి పో తాం? వా, 

కాళ్ళకింద గోతులు తీయు 

"మంచిగానే ఉండి [దోహము 

"చేయు, 

“వాడు పెకి మంచిగానే కనిపించినా 

కాళ కింద గోతులు తీసే రకం, 
జాగత త్ర వా, 

కాళ్ళకు సీళ్ళిచ్చు 

| 

వాం. 

మను. 4.87. 

రా 

“బతిథిన'కా_రము చేయు. 

ఎవ శె రనౌ వ చ్చి నవ్వుడు 

ముందు కాళ్ళకు సిల్లీ వ 

కూర్చొన్న తర్వాత చాహాం 

డం, 

ఇవ్వడం మన ఆచారం. 

““పఏవ రెనా యింటికి వచ్చినప్పుడు 

కాళ్లకు. నీళ్లయనా యివ్వక పో తే 

యెట్లా Cn వొ, 

కౌళ్లు కు పసుపు రాయు 

సుభ కార్యామలలో నత్కా 

రము చేయు. 

“వాళ్లింటికి పెండ్డికి పోతే ఏ మెనా 

పెద ము క్రెదువును కదా 

న పసు డం రాయ లేదు.” 

కాళకు బలపాలు కటుకొని 
aa) ళు 

తిరుగు 

. కాళ్ళరిగాల్టు తెరుగు, 
ర 

ఇ 

చూ, కాలికి బలపం కట్టుకొని తిరుగు. 
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య cn 

కాళ బిజీ 
౧౧ 6 

కాళ్ళు వాలా ఉండే జెట్టి, 

రః మధ్య ఎక్కడ బట్టినా కాళ్ళ 

జెబులం కనిపిస్తున్నాయి. శాస్త జాగ 
(అ 

ర్త రా బాబూ! అవి చెవిలో ద దూరు తా 

యట.’ సా, 

నా కాళ్ల సెనగు 

కాళ్ళమాద వడు, 

“క్షలికి సెటి వేణి చెలువంబు గాల 6 

శెనగ.) విజయ. 2116. 

కాళ్ల బేరమునకు వచ్చు 

లొంగి వచ్చు. 

కాళ్లు వట్టుకొనుటకు సిద్ధవడు, 

“గట్తిగా లబడ వాడే శాళ్లటేరానిక 

వసాదు, 59 

కాళ్లమీద గంజి పోసికొను 

చెంటనే తొందరగా పోవా 

లని త్యరవడు, 

“విడు. ఎప్పుడు వచ్చినా కాళ్ళమాద 
గంజి పోసుకొని వస్తాడు," 

కాళ్ల మీద పడు 
ఆ|శయించు, (పాధేయవడు, 

వాడు ఎలాగ7నా యీచిక్ట_ తప్పించ 

బౌ 

బె, 

వలసీం దని నా శాళ్ళమాద పడ్డాడు, 
ఏం చేస్తాం?” Ch 

కాళ్ల రిగిపోవు 

ఎక్కు. వ తొరుగుటను సూచిం 

చేవట్ల ఉవయోగించే పలుకు 

బడి, 

“ఆ పు స్తకంకోసం వాడిచుట్లూ తిరిగి 

శాళరిగి పోయాయి లి? వా, 
a) 

| 
1 

| 
'స్తకంకోస మని వాళ్ళీ ంటిచుట్లూ 

కాళ్గరి? పోయేటట్టు తిరిగాను. 09 

కా బ్లాడ లేదు. 

1 ఏమి తోచ లేదు. 

“ఆ ప్ప 

బా, 

“ఉన్నటుండి ఈ మాట తెలిసేసరికి 
' నాకు కాళ్ళాడ లేదు.’ భో, 

2, పోవుటకు మన సొవ్చ "లేదు. 

శర్మ బ్రవాయిని వదిలి పెట్టి పోవ 

డానికి నాక కాశళాడడం లేదు. పనిపిల, 
య ar) 

కా త తావు.) వా, 

' కాళా వేళా పడు 
శా సం 

(బతీమలాడు, 

. షీ -సెం్రర్ర కాళ్తా వేళా పడినా వాడు 

| 

| 

| కూర్చో బెట్టాడు, 09 

సాయంత్రం దాకా ఉ ండ మ న్నా 

ఉన్నాడు కాదు. 

కాళ్లు అరిగేటట్లు తిరుగు 
ఎక్కు_వగా తిరుగు, 

(6-కా ళృ్ళరిగేటట్టు తిరిగినా ఒక్క. 

కవళం కూడా దొరక లేదు.” 

కాళ్ల కట్టి వెయు 

“వాడు నన్ను కాళ్లు కట్టి వేని మూల్లో 

వో, 

నన. 

వా. 

కాళు కటిచేసినటుగా 
౧౧ 60 ae) 

నిర్బంధములో ఉన్నట్లుగా, 

“ఆక్క_డ పాలాల్లో చెడ తిరి గే వాణ్ణి, 
ఈ పట్నానికి వస్తే శాళ్లు కట్టి వేసి 

నటుగా ఉంది) అవా, 
య 

| కాళ్ల కడిగి నీళ్ళు తాగు 
ae) 

| 
| 

ఎంతో భభ _క్రిగారవాలతో 

మూచుకొొంటాను అను నంద 
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ర్భంలో ఉవయోగించే, 

పలుకుబడి, 

“వా జేమా చేయ నక్క_ర లేదు. కా స 
యింటిముందు కూర్చు ౮ెళు బాలు. కాస్ 

కడిగి నీళు శానా, కానీ వాడు 

కళవాడు ఫారుగనారు వెళ్ళా దనేస9కి 

తన్, 

వింటేనా. డేశాల చెం బడీ తిరుగుతా 

నంటాడు.) వొ, 

9 అ విధిపిపాతంగా పిల్ల నిచ్చు, 

వివాపాంలో అలుని కాళు 
య య 

కడిగి మామ పిల్ల నిసా నని 

చెప్పడం, అట్లా ౪ వ్వ డం 

ఆచారం, 

“వాణ్ణి ఇంట్లో పెట్టుకొని కాళ్లు కడిగి 

కన్యాదానం చేశే వా డిట్లా 

వచ్చునా”? 

కాళ్లు కడుపులు పట్టుకొను 

(బతీమలాడు, 

“ఏదో నలుగురి 

పట్టుకొని కొడుకును చదివించుకొని 
ణా 

(బతుకుతున్నాను. 

CM 

కాళ్లు కాయలు కాచు 

"ఎక్కు.వ నడచినవ్వుడు 

కాళ్లకు కాయలు కాయడం 

నహాజం, అలాంటివట్ల ఉవ 

యోగిస్తారు, 

ఈట్తశశంతా తెరిగి తిరిగి కాళ్లు "కాయలు 

కాచినవి గానీ వా జేమో కనిపిం 

లేదు,” 

కాళు కొటుకొంటూ 
ag) లు 3 డి 

CM 

వాలా కవు 
oe) 

కొంటూ, 

చేయు 

కాళ్లూ కడుపులూ | 

నడు 

“సీ కాను శా 
కాళ్లు కడిగి కన్యాదానం చేయు. 

ఉన్, 

హస 

ఆ నాలుగు మెళ్ళూ కాళ్లు కొట్టు 

శొంటూ వెళ్లవలనీ వచ్చింది, 13 

కాళ్లు గట్టు 

"కాళ్ళను కదలకుండా చేయు; 

విడచిపోకుండా చేయు, 

ముల్ బిడ్డ, కన్లట్లి 

కాళ్ళను నట్టింట చెట్టు, విచ్చేయు. 5 

పండితా "పథ, పురా. పుట. 862. 

కాళ్లు చల్ల బడు 

నిరాశ కలుగు, 

నీళం ముంచుకొన్నంత వసి 

అయిన దనుట, 

“వాడు ఆమాట చెప్పేసరికి నాళ 

వా శ 

కాళు చలబ'డాయి. వా డేదో 
ట్ ర్ం రద 

ఇసాడు కదా అని అంత ఆశతో 

వెళ్ళాను. 

న పాటా లేక క కూర్చుండు. 

"యే, 

“వేయవలసీనపని యింత ఉంయే 
ను చే మో కాళ్లు చాపుకొని కార్చు 

| న్నావు. క్ స సొ 

శభుతీపులు కొల్లి ర్చ 

కాళ నొప్పులు. 
౧ 

“తల నొప్పి కడుపు కుటుం, బలు 

గురుప్రుం గాళు తీపు పొటించుచు 
ంరి 

"న చ్చెలి.*” క, 2.205. 

కాళ్లు, చేతుల విపుల 

కాళ్ళ తీషులు, చేతుల తీపులు 

అని వాడుక, కాళ్లు తీపు 

అన్న రూపంలో మాత్రం 

నేడు వాడుకలో లేదు. 
చూ, వేతులతీపులు, 
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కాళ్ల లేలిపోవు కాళ్ల పార జాపు 
నిరసించి పోవు; సీళ్ల లో అడు "ఇక నాతో కాదని చేతులు 

గందక కాళ్లు వికి లేచి నెల్ల కిల చేయు, 

పోవు. చూ, కాలు వాపు, 

“పాద్దున్ను ంచీ తిండి లేక నదచా 

లం కాళ్లు తేలిపోతున్నాయి.’ 

బప 

“ఏవే తక్కువ సీళున్నా యని నడవ 

బోరే కాళు ేలి పోయాయి? 

కాళ్లు నిలవవు 

సిరత్వము "లేదు అనుట, 
+ 

“వానికి ఒక్కచోట కూడా కాళు నిల 

వవు. ఎప్పు డెక్కు_డ ఉంటాడో డేవు 
నికే తెలియాలి.) 

sa) (ou 

(పాధేయపడు, 

“ముట్లకు బాలు జాలు6 గడు మోహపు 

జీవుల కాళ్లు పట్టుకో, చెట్టును 'జెల్లుం 

గాక? కళా, 7, 281. 

మా 

న. 

తస్పించులి వా, 

కాళ్ల పడిపోవు 

1. ఎక్కువ నడచుట వై 

రాలతో కాళ్ళు నెప్పి పెట్టు. 

“పాద్దున్నుంచీ తిరిగి తిరిగి కాళ్లు పడి 

పోయాయి. ఇంక సే చెక్కు డికీ, 

రాలేనుఎ' వా, 

వతీవాతము తగిలి కాళ్ళు. 

సా (థినము తవ్వు, 

“వాడికి; వాతం వచ్చి కాళ్ళు పడి, 

పోయి నాయి... నా 

|| 

కాళ్ల మొగములు వాచి 

“వానికై. వివరీత మైన ఆన 

గర్భిణీ స్రీలకు క్రో శే చెనా 

" ఉంళు, కాళ్లు మొగము | దద్ద 

రించు నని వాడుక, తర్వాత 

అది నర్వ కా ఉవయోగించే 

వలుకుబడి అయినది, 

“న్పీవర్రవు ల్ల---దొంటి రాజూన్నముల్ 

దలంచి, వడిం గాళ్లు ముగములు వాచి 

వచ్చుడును...? 

పండితా, (ప్రథ, పురా. పుట 287, 
వా, కాళ్ళూ “మొగం వాచు, 

కాళ్ల రాక పోవు 
"కాళ్ళాడక వోవు, 

| ఈద్రాలక్ష సీతుః డె జలజా ప్పసుతుండు 

Ew 99 

మావాణీ ఎలాగా నా ఈ ఆపదలోనుంచి ' ము కై 
సుగ్లీ, పు 

“ఆ కిరాతకుల ఇంటో పిలను వదలి 

రావా లంకే నాక కాళ్లు రాలేదు, 00 

కాము. 

కాళ్లు రెండూ ఒక చోట పెట్ట 

లేదు 

ఏమ తం వి శాంతి స్రీసుక్రో 

 గపొద్దున్నుంచీ ఒకే పని, ' కాళ్లు 

శెండూ ఒక చోట పెట్ట లేదు.) చా. 

కాళు వచ్చు 
ళా జ 

1, వయసు వచ్చు. 
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కాన 
అలానే 

వయసు వచ్చిన దనుట, 

“వా డెదో నాకు ముసలితనంలో ఆడ 

రువుగా ఉంటా డని బాకి సంతరిం 

చాను. కొస కాళు రాగానే చాడు 
| అవాలి గం 

ఈడాయించాడు, 99 

౫3, నడక వచ్చు. 

వూ వాడికి సంవత్సేరం కూడా నిండక 

ముంచే కాళ్ళు వచ్చాయి. 

కాళు విజుగ గొటుకొను 
ae) (on 

తొందరవడు, 

“ఎప్పటి కయ్యేది అప్పటి కవుతుంది, 

ఊఈరిే కాళ్లు విజగగొట్రువం యే పను 

లవుతాయా ర్ట 

కాళ్లూ చేతులూ ఆడడం లేదు 

ఏమి చేయుటకూ 'తోచుట 

లేదు, 
.. ఏమి చేయుట కైనా కాళ్లూ 

చేతులూ ఆడి లేన కదా! అవి 

ఆడక పోవుట ఏమో చేయ 

లేక పోవుటగా ఏర్పడినది. 
కదు న్నట్టుండి అఆ అమ్మాయి పడక వేసే 

బె 

CRE 

CR 

పరిక ' నాకు కాళ్లూ చేతులూ ఆడడం 

లేదు.) వా, 

కాళ్లూ మొగం సాదు 

ఎంతో ఆశవడు, 

కలీ గ -E | గర్నిదసులకు ఏవేవో ఆశ 
, భి © ౮ S$. 

లుంటా యచి. ఆ ఆశలు ఆరక 

పోతె కాళ్లూ "మొహం 

వానుం దని ఒక (వతీతి, 
అ న్ 

. అందువై వచ్చిన పలుకుబడి, 
' ae 

| 

' శన “స్టే కాళ్లూ ముగం వాచి ఉన్నా 

ననుకొన్నావా ల వొ, 

చూ, కాళు మొగములు వాచి. 
య 

కింకర అగు 

ఏదో వీడ తగులు, 

ముఖ్యంగా చంటి పిల్లలకు 

జబ్బు చేసినవ్వు డంటారు, 

“ఈ పిల్లవాడికి ఏదో కింకర ఆయిన 

ట్టుంది, కి రాబారి దగ్గర యంత్రం 

కట్టించే పని చూ డాలి, 35 

క్రింకిర చేయు 

మలవిసర్జన మునర్చు. 

“అప్పుడు నందనుం జాయోగివనుని, 

మ్ 

చీరెల గింకీరి జేయ.” నవ, 4, 

కింకిరిపడు 

వినుగుకొనుు అనహిి౦చు 

కొను, 

“అతిథ్ నిను. గోరె నేనియు, మతిం 

గింకిరి పడక యోల మా సగొనక నీ, 

'వత నికి. (బియంబు సల్బుము...?? 

భార. అను. 1.6రి. 

““అడరుదుర్తం ధాన కణుమౌా (త్ర మెనర 

గింక్రిప డక్ శంకింపక భర్య: మింకక 

చండాలు నింటికి నేగి.’ 

గౌర, హరి, ఉ. 1554, 

కింకిరిపాటు 
ఉర 
హ్యం, కోపం. 

“నగుముగంబులం గాని నాతి నీచెస 

చెప్పు బతులకం గింకిరిపొటు లేదు.” 

భార. అర. 5.291. 

అన 

కించపడు 

సనంకోచించు, 

(కన న్నన్నిమాట లన్నాడా? చే నిం 
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దులో సాయం చేశా నని తెలిసీ అతను, 

ఇవాలా కిం చపడ్డాడు.? 

కింద పడినా పైచేయి నాదే 
ఎంత చెబ్బ తిన్నా పౌరుపాలు 
నరిశేవారి సమయంలో ఉవ 

యోాగించే వలుకుబడి, 

En 

1 

శ 
1 

వాణీ చానామాొటలూ అని పంప్పిం ' 
ణ 

బారు. అయినా వీడికి పొగరు తగ లేదు. 
౧ . 

కింద పడినా చేయు నాదే అనే జ 
దు 
య 

రకం జీల Ch 

చూ. కిందపడినా మాసం మన్ను 

కాలేదు ఆన్న టు. 

కిందపడినా మీసం మన్ను కా 

లేదు అన్నట్లు 
తాను చేబ్బ తి న్నా - గ్టీడ్సి 

పోయినా ఒవమాకొనక పోయు 

వాని విషయంతో ఆనుమాట, 

కు_న్తీతో ఓడినా మన్ను వీపుశే 

అయింది కానీ మీసాలకు 

కాలేదు కదా అని నంతృ ప్తి 

వటేరకం అనుట, 

చూ. కింద పడినా చెచేయి నాదే, 

కిందాకు మీదాకు వాసి యగు 

ఏదో కొ 

అగు, 

“చచ్చిపోయిన వారిక చాల వగల, 

దుఃఖపడుదురు మటునాండు దొడరి 

ఆ 
గం 

అలనే 

చనరొ, తొము (బదుకుట స్ట త థ్యంబు 

తడవ, వనిత కిందాకు మిందాకు వాసి 

కచే. 1.80... 

ఆకులు రాలీపోవ్రునమ్రాడు, 

మోూదాకు ముందు రాలి! 

పోయినా కిందచాకు చెను | 

గాది 

ఇంచుమించుగా | 

వంటనే మోడా కై రాలి 

వోవలసిన బే కడా! 

కిందా మీదా పడు 

ఏదో ఆఅవస్థవడు. 

ఒక మాడు తగ్గివోతూ బాధ 

వడుతూ, మరొకవనడు తేరు 
కొని వ కి చేసూ అనుట, 

యా అలాల 

“ఆఉయింత ఆ సనిలోే చాడు కింగా 

మీదా పడి కొడుకును వి, ఏ. చాకా 

చదివించాడు, 

కిందుపడు 

(పాధియవడు; లొంగు, 

“ఏల కిందుపడి మొక్కే చేమి వాతినే 

నీక్ర,9? తాళ్ళ, సం. 4.168. 

కింవదంతి 

జనశుతి; పుకారు, 
“త్వరలోనే ఈ పల్లెక పో స్తా ఫీచు 
వస్తుం దని కింవదంలిగా ఉంది,” చా. 

కికాకిక నగు 

కాము 

ధ్వన్యనుకరణము, 

“మిగుల రొదగాం గిశాకిక నగుచు 

రతుల యామములు పోక నిది యీ 

నాడుకొ నుచు.) కళా, 1.147. 

కళా, 8.177. 

భూ, కికకిక నగు, 

కికురు పొడుచు 

(తోసివేయు, 
ల తుళుచు. గి కురు పాడుచు.) 

భాగ. 8.208, 

చూ, కికరు వొడుచు, 

కీకురు వెట్టు 

1. మోనగంచు, 

“అతనిచేత నున్న యమృతే కుంభము 
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సూచి, కెరలు వొడిచి చురలం గికరు 

వెట్టి, పుచ్చుకొనిరి...” భాగ, 8.295... 

౨. [తోసి పుచ్చు. 
“ఏ నొక (చాహ్మణకన్యక, నె నరపతిం 

గికరు వటి...) దశ, 9.62... 
ల 

| 
(కకిక్యరు వట్టి సుమంతుం బాదుకలు 

గొంచు.? సారం, 8,184. 

కికురు వొడుచు 
మోనగించు. 

భాగ. 10. స్కృ, 481. 
చూ. కికరుపాడుచు. ' 

కిక్క మనకుండ 

ఏ మనకుండ, 

“కిక్కు. మనకుండ నేరికిం జిక్కు, 
వడక.) రాధా. 4.89. 

| 

“సపెండాం ఏమన్నా వాడు కిక్కు మన 

మన మంెకీే | కుండా ఉంటాడు, 

ఇంతే రాద్దాంతం చేస్తాడు.” వా! 

కిక్కు. ముక్కురు మనక 
నో రె తక, 

ఖ్ (బౌన్ 

చూ, కిక్కురు మనక, 

కిక్కురు మనక 
నో రె_త్తక ; ఏనూ(తం వ్యతి 

రీకించక. 

ఇ దిలా “అనక” అన్న వ్యతి 

శికార్గంలోనే కాని కిక్కురు 

మను అన్న ట్రుండదు, డక ప్రార 

కొన్ని పూర్వకోశా లిచ్చిన 

రూపం నరి కాదు, 

కకజ్షిశ గారు మన కన్ఫుతంబుం, గుక్కలు 

'వెట్టుదురు సురలు... 

హరి. 6.122, 

, “పూవు గుతుల 

“కిచక్రాటు ఒకదారి కివకివల్ 

కిక్కురు వెట్టు 

వంచించు, 

. “ళూలికా గిష్కరు వెట్టి పోయె లతికా 
సనోమాంతరాళంబులక్ ఎ) 

విస్తు, నా, 4.258. 

' కిచకొటు 
యల 

1. కిచకిచ నవ్వు, 

థ్వన్యనకరణము. 

త్తు వంటి పూప చన్నులు 

గోళ, నదిమిన గిచకొట్టునటి వేళ్ళ, 

శుక, 1.800. 

వ, కిచకిచలాడు, 

చది 
డు 

గుల, కుదురుగుబ్బ లురంబు6 గడియల 

జేర్చిం? సుక, 1.809. 

కిటకిటని 

జవజవలాడు, 

' “కిటకిటనికా నొకింత చలింపన్ ౨? 
విజయ. లె, 79. 

కిటకిట పండ్లు కొటుకు 

పండ్లు కొొబుకుటలో ధ్వన్యను 

కరణము, 

“2జకిలుండు గిటకిటం బండ్లు నొటి! 

హుమ్మని కటము? లదుర ముకుయబుట 

మ్ములు నటింప.’ మను. నీ.19. 

' కిటకిట మను 

కిటకిట ధ్వని చేయు, 
“కిటకిట మన రదనపం కిం గీటుచు. 

' బలికెన్ ఎ పార్వ. 4,124. 

కిటకిటలాడు 

“ఏధంతా జనం కిటకిట లాడుతు 

న్నారు,” పో 
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కిటుకగు 

పివాద 'మేర్ప్చడు, 

కనా వు న్నసీతి నటంచు6 దమలో+ 

నిటు కె.’ కామా. 4.184. 

కిటుకులు పెట్టు 

కషపెటు, చిక్కులు సెట్లు. 
ఈ ఈ ౬ 

“కపటనాటకుం 

గృప మాలి నిను బట్టి కిటువలు పెట్టి.” 
హంశ్చ్న. పు . Tr. 

కిటుకు వట్టు 

తవ్వు నట్టు, 

“పీ నటు బెల్తుము జ్రనుచు నించుక 
కోపము అఆ? న్ శేమి నాపె జ నొకలాగునం౦ 

నగిటుకు వట్టిన గాదు" 

విప, 4.72, 

పోస సము 

కిత్రా విచ్చు 

జన్య అర్తం శ్ దొచ్చు ఆంయిణోా 

తర్వాత మెచ్చుకో అయినది, 

66 స్పై-చి చ్చి పాబ్ళా కతా బిచ్చుటచే వజూ 

రత విజయానంద రంగరాయి, అనంగ 

బొరుషనామెదేయముల వెలసి.” 

ఆనంద. పీఠ. 6రి. 

కర్రు పోనిద్దూ. అతగాడు కితా బిస్తాడా? 

అంత ఒదిన ఉండడానికి, కామ. 

కినుక చలారు 
na) 

క్రొపము తెగ్గు, 

కినుక అగ్ని వంట దన్, అది 

యింకా అజ తే దనీ ధని, 

ఈం డియలు (గుళ్లం దన్నిన (గుక్క 

పిక్క, రనక యాతని కినుక చల్లాజు. 

నిచ్చి నస్రు, 8,627. 

చూ, కోపము చలారు, 
on 

“అధిపతి నిన్ను నే, జన్నియ విడిచె రణ 

ముత టీ, మిన్నక కినువడక పొమ్ము మో 

గృవామునకున్ ౨” 

భార. విరా, 4.218. 

 కిన్నరకంరి 
డెనకౌళికం డాత్మల 

స్ట వుంచి కంఠనంరముగ ల (మై) 

“మేలి న్నర. జెంత( జేరి యొక 

' కిన్నరకంఠి యొసంగ...... 00 
చంద్రికా, 9,95. 

కిన్నె రవీణె 

బిక్ష విధమైన ప్, 

“పనీ (డ్రి కిన్నెరపికోం బలికించు నెల 

నాలాటి క్మ. 1.4. 

ఇ తీ కిమన్నా స్తి 

మాటా, 97. 

కిమ్మనకుండా 

ఏమి అని (వశ్నించకుండా, 

“ఆన్ని మాట లా "పెండ్లాం అంటుం శు 

మా అన్న కిమ్మనకుండా కూర్చు 

న్నాడు. నె, 

_కిమ్మన సదు 

నోరు మెదవ సీను, 

ఈజందువింబమున్ , ) గిమ్మన నిరు మోము 

. గిరి కేప్రలు మూపులు కౌను గాన రా, 

దమ్మక చెల 1% 
య 

| మను, 3.6. 

. వాడుకలో : వాడు కిము సా నకుండా 

కూ ర్స న్నా డు, " సంస్క 
తంలో కిం అంటే ఏమి అని 
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ఉం (ప) 

(వశ్నార్థకం. ఏవి. అనకుండ ' కిబుబాగాలు 
అ 

లనుట." . కట్టు పానుకోళ్ళు. 

చూ, కిమ్మునకండా. వెజ, 2, 45. 

కిరాణాకొొట్టు కిలకిల ధ్వనులు o 

చల్ల రదినుసుల అంగడి, . " ధ్వన్యనుకరణము, 

కిరీటం పెట్టు | “తరు లెక్కి_ కిలకిల ధ్వనులు సేయు 
ఎక్కువ శారవించు; లాభము | టయుఖి ద్విప, జగ, 177, 

చేకావ్న. కిలకిల నవ్వు 
“ఆం! వా జేదో దారిలో కనబడితే. ధ్వన్యనుకర ణము. 
మాట్లాడ్డం తప్పి తే నాకు "పెట్టినకిరీటం “కెలకిల నవ్వుమోవి పలు గెంటుల 

ఏముంది లీ re వాం! దీంటుం గుచంబు లోరలగాంి! =. 

కిరీటిపచ్చ ' హంస: 1.217. 
గరుడవచ్చ. కిలకిల లాడు 

విజ. 8.26... కిలకిల మను, 

కితుకుచెప్సులు “సారె సాశచెకక్కా గిలకీలలాడుచుకా 
కిట్లు చెప్పులు, మిగుల గకలు కొట్రుదు రంతె కాని,” 

చూ. కిలుచెప్పులు, ; నీలా. 2.81. 

కిటుచెప్సులు కిలాకిల నవ్వు 

కిటు కిటు మని శబం “చేసే | కీలకిల నవు. 

చేష్వులు స భ్వన్యనుకరణము. 

66కి బ్ర చెప్పులు పిలన(గోవి యమరం | “రంభ నగుకా గిలాకిలక్ ౮” 

బౌలము దిరుగుచుక.?? చెన్న, 8.81... ౨... వనం. 1.85. 

కియిదుకట్లు కిలాడి 

కుండలమోద చేసే ఒక విధ నంగనాచి, మాయలమారి - 

మైన నగిపీవని, ఇత్యాది ఛాయలలో స్రీ పుం 
వాం. 5.Jకీ. |! . ఛేదం లేకుండా ఉవయోాగించే 

కిట్టుచెప్పులు | వలుకుబడి. 

కిటు కిణు మని ధ్వ చప అం చే | (“వా డమ్మా కిలాడీ, నమ్మి తే మనం 

వవ్వులు, - నాశనం కావలసిందే.” _. చా, 

““పాందవు కిట్టు చెప్పులును నూల్చి సణగన్ “ఆది వ టె కిలాడీ, దాన్నియింటిక్ 

ధ నదత్తు6 డెంతయున్, ల రాని సే యిక ఆయిన ప్రే” | . షప” 

వాంస, 1172 న రూ, కిల్లాడ్, 
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కిలాదారు  జబ్బుపడిలే కినవ తగిలిం దనే 
ఖిల్లాదార్ , దుర్రాధివతి, 

ఆనంద. వీరి 112. 

కిల్మాడుకొను 

గీచుకొని తీసుకొని పోవు, 
_ దొంగిలించుకొని పోను. 

“ఆ ఛా అ యవయవముల, చెలువు, 
గిలాడుకొనిరి గావలయు నేడు.’ 

కువూా, 5.121]. 

కిలాకు 
గా 

చీటి; ఫరా ఇనా? 

ఖిల్లా ఆంకు కోట, తద్వారా. 

రాజాజ్ఞ వత్రం అన్నట్లు =*.. 

ఏర్పడినది, 

“ములోకంబుల  నేలుదు, బల్లిదుండను 

గిలాకు 

పద 

గింకరులు సుపర్వులు “నాకం, 

పంఫు సేయం, బల్లవలవకృద్విలా'స 

పద కమలా!’ 

నూకతల్ విన బంటు కిల్లాకో పోవం, 

దొత్తుకొడుకలు వోలెం దోడ్డో డిగంత, 
భూమిపతు లం ఫుచున్నారు శామిత 

ములు.) కళావూ. 7.267, 

66త్రనవచోదోషము ఈమింఫ్ఫ 
వా౭డ్కె యే మనిన. లేని వాతపు లెంచ 

సాలా, వినుము మహిశాంత కొండంత 

పనికీ నెనం, బలుకు లేటికి కిల్లాకు పనుప 

సాలు) కవల, 2,24, 

కిలాడి 
ఇట, 

చూ, కిలాడీ, 

కీసరు తగులు 

దృష తగులు, 
రై 

రామాభ్యు, 5,]77.: 

“ఇదియు నూరక యుంటిం గాెకేల నీకు, 

మచసెడు 

కిష్కింధంగా ఉండు 
నేటికీ దృష్టి దోమం తగిలి. 

l 

రాయలవీములో విశేషంగా 

అంటారం, 

గ కిసరు తగిలిన ట్లుందమ్మా, 
| నాలుగు ఉప్పు రాళ్లు చుట్టి వెయ్యి.’ 

వా, 

' కిసరువడు 

దృషదోషమునకు అగ మగు, 
రలు ౧ 

వావిళ్ళ ని. కోవవడు అని 

అర్థం చెప్పింది, కాని కినరు 

కున్న నహాజార్థమే (పయో 

, గంలో సరివడుతున్న ది. 
+పనీమి గలకిన సలయమ్ముులు కొసలు 

"మెసంగి కినరు పడక కొసరు “సిడి... 

' మించి కఠాళించు కోయిలల మొ తంబు 

బును.)? ఛౌ, 8.447. 

కిసుక్కున తుమ్ము 
తుమ్ముటలో ధ్వ న్యనుకర 

ణము, 

| పండితా. (పథ. పురా, పుట, 196, 

కిసురు తీయు 
విల్లల ఫవీడానివారణా ర్ధం 

మంత్రతం| తాదులతో దిగ 

వీయు, 

“నెలసందు. కీసరు తగిలీన టుంది, ముసి 

మ్మ్ను పిలిచి కిభురు తీపి వేయించండి. 9 

చా, 
కి పీ బంది 
TD 

వాయిదాల ఏర్పాటు, 

వావిళ్ళ, న్, 

ఇరుకుగా ఉండు, 
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“ఆ యింటో అన్ని ఉన్నా మదీ 

కిష్కి 0ధం-గా ఉంటుంది, ఇంతేమంది 

యెలా ఆండగలంతిి 

కిష్కింధాప్తురవాసులు 

కోతులలాంటి వారు. 

ఈ రది కిషి్క్కి ౦ ధాపురవాసుల్లో పడితే 

ధం a 

వున మేం బయటి కొసాం? చానా. 

కంగా ళీ పట్టించి పంపిసారుఎ? వొ 

కీచువిళ 
ఏన, 

దిండు; తలగడ, 

శర, 

చూ, కీచుబులి, | 

న (ద) 

కిచుబుజి 
అ జో 

1. దిండు, తలగడ, 

““్షలకల మం-చమున్ విరులు నించిన ' 

సజయుం గీంచు బుజయున్ ఎ 
జ ఉరి 

రాధికా, 1.10. 

చూ. కీచుబిళ్ల , 

2, చాల క్రీడా విశేషం. 

హంస, తి, 

కీచు మని పోవు 
చిక్కి. పోవు. 

“వా డీమధ్య మలేరియా వచ్చి మరీ, 
కీచు మని పోయాడు. వా, 

కీజుఫోరు 

ఊరక పోరు, 

“కీలుళం టిది యేల పోలలగా నును 

గొప్పు, గీల్కౌప్వు కొమ్మంచుం గీజు 
పోరు”? కుక. 2.457, 

కీటడగించు 
పాగ రణంచు, 

=. కమా, 11.151. 

కీడాడు' 

దుర్భాహ లాడు; నిందించు, | “శివారు కీ రిశేషు లయిరిి) 
అలనే 

““నను...నీ విటులు కీడాడంగ నరుం | 
లే 

డ వే.?? భార, కర్మ. 8.56. 

కీత్సుపబుచు 

చటుచు. 

“ధర్మంబు గీడుపణిచి. 

భార, భీష్మ. 1.60. 

| 
| 
| 

| 

కీడు పుట్టు 
1. హాని కలుగు, 

' ఉద్రానం గీ డెంత వుట్రినం దగి లె నాకు, 

| ననుభవింపక పోవు నేం 
ఊఉ, హరి. 4.54. 

2, చెడు కలుగు. 

“లావున రాక వేళొక తలంపున 
చ్చినం గీడు పుట డే,” 

ఉఊ, హరి, 1.67. 

కీడ్పుణుచు 

'అధఃకరించు, [క్రిందువజుచు, 

' “య లు దామరల. గీడ్పలుచుపాద 

| ములు 

శౌ వారి. ప్రథ, సం కి, 805, 

క్రీ ర్రిముఖము 
' ముఖాన నుదుటివై కట్టుకునే 
' శెల్లటికేకు, 

ఇప్పటికి రాయలసీమ వీధి 

నాటకాల వేపాలలో ఇది 

కట్టుకుంటారు, క్రీ ర్రిముఖ 

మనే అంటారు, కోశాలలోని 

కిది ఎక్కి- నట్టు లేదు, 

పండితా. ద్వితీ. పర్వ. పుట, 812, 

'కీ ర్హిశేష డగు 

చనిపోవు, 
పె 



పండితా. ద్వితీ, పర్వ. పుట. 817. 

“తలకు పోనుకున్నావు. చిక్క దీసు 

కొని కీలుముడి చేసుకో వే, 99 వొ 

కీలుకొలుపు 
ఎ ఎంననానోనచువమునా పాడటం. పాటలను దందా. 

డీ ద్ర సేయు" “కీలుకొలుపుదు నొ సలి పెం గేలు 
షో ' దోయి.)) 'ఫేమ. ].7 కీ రించు, పొగడు, స్తుతించు. | ర 

పండితా, (పథ. పురా. పుట, 128. | కీలుకొల్పు 
కీలన చేయు చేర్చు, 

కీలించు, 'తగిలించుకొను, “కేలుదోయి ఫాల౦బున.6 గీలు 
és చీలుక పోగులను (వేల్చెవులం గీలన కాల్చి.) వార. 2.10]. 

చేసిం హంస, ర్,5ర్. కీలుగంటు 

కేలరము నయు కీలుముడీ, 

మంద వేయు: “కేశ వ్యాళ ము త డియొత్తుకొంచుం గటి 
“సుర ధేనుసమితి. గీలరము సేసె. ; సంధి నటింపంగంల గీలుగంటు లం,దముగ 

కమా. 4.11. | నటింప కాళ, 4.118. 

కిలరువాడు చూ, కీలుకొప్పు, 

గొల్ల, కీలు గలిగిన 
కీలారితనము | కీలకము తెలిసిన 

వముపాలన, . “కీలు గల్తిన యొక సలనీల వేణి, 05 

వ. భార, విరా. 1.100. పాండు. 5.80, 

కీలుకొను కీలుజడ 
ఉండు, నిలుచు, | వదులు వదులుగా వేసుకున్న 

కృ త్తికా తారకంబులం గీలుకొన్న ఎ” జడ, - 

భీమ. 6.85, కుక, 2.282, 
6“ మెఆఅు6గుందూపులు .., కీలుకొ నం క్ష ఏ 

జేసి,” శివ. 1.86. “లు (్రదిలు 
కీలుకొప్ప రెంటికీ అనుసంధించినఆతుకు 
వె డు కలు. దువ్వకొని వదలివోవు, 

(6బీ 9 “ కొన్లోన మాత్రం ముడి చేను కలు. పిదిలి తటిల్లత నీలం బడినల, 

బరవ'సం బున.) కుమా, 557. 
కున్న విధం, క్రీలునొవ 

కీలుముడి అని నేటి వాడుక, వన మ్మా 
1. చేతులూ కాళ భూ ఆడించ 

గ లబొమ్మా, 

శకులుకుళ్ళంగారర సములు చిలుక గీలు, 

బొమ్మవలె నీటు గలదాన నమ్మ నీవు.” 

వాంస J.,91,. 
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చెప్పిన ట్లూడువాడు. 

నేటివాడుకలో కీలు గల 

బొమ్మ అన్న అర్థం వై మె . "వాడి 

చేతిలో కీలుబొమ్మ అనగా 

చెప్పినట్లు ఆడువాడు అన్న 

ఆర్థంలోనే ఎక్కువగా విన 

వ స్తుంది. 

‘ఆ సరు కంతా రెడ్డిగారి చేతిలో కీలం 

బొమ్మలే. అందు జే తత గ్ నేదన్నా నే 

అంటారు. పొ 

కీలు మలగు 

వెనుకకు తిరుగు, ' 

సాంబో. 8.29, 

కీలుముడి 

కీలుకొప్వూ, 

చూ, కీలుకొప్పు. 

కీలుసం కెళు 
na) 

జేడీలు.. 
“కీలసం కెల6 నేలల గీలించి వీపు, 

(విలం౫గ గొట్టుదు.. 

శోర. హారి. ద్వి. 881.885. 

కీలూడగా తన్ను 
కీళ్లు ఊడునట్లు కొట్లు, 

“బండీ రాకానీ గీలాడలాం దన్ని 

యుకా + తీ.87. 

ఇచ్చట సేవ, 

క్రీ లెడలిన జం్యతము.. 
శన చెడిన యం[తము, 

కవిక. 2.197. 

కీలెటుగు 

శీటుకు .' తెలియు, ree 

కీల్కొనజేయు . 

లోేకంబున నాకీటం, - చాకె టభవెరి 

యెల యాత్మల కు నఖీ, ప్రాశాంచ. 

యొక్క చందముయిీ-కీ లెటులంగ 

వలచె సృదయములోనన్ 1)... 
శ్చంం నె -నెష. శ్, 

లగ్నము చేయు. 

“నానుమంతు మాట 

గ్లీలారా_నం జేయు.” 

వర, తం కిష్కి, పుం 476. పం, గ్ 

"యందు 

కీల్కొాలుపు 
లగ్నము చేయు, 

“పాదప ద్శ ముల్ మాన ములయందు. 

గీలా్యాలివి* భాగ. స్కృ 8.512. 

భూ, కీలా్మా_ల్చు. 

కీలంటు 
"బో ల 

చూ, కీలుగంటు, 

కల్ప్పొమ్మ 

| రా కీలుబొమ్మ, 

కల్చొమ్మరము 

మరతో తిరిగోబంగరము. 

కీల్ముడి 
యా. కీలుముడి? 

చనిపోయిన అన్న అర్థంలో 

_ మతు లై నవారి చేరో నుద 

హరించే వ ముందు (వా ఢాపీ పొడి 

to. 

న అతరాలు, 

క్రీ రిశేషు.లనువూట కు 

నంశ్నీ వనం కతమావం. 

కీ శే రామమూ రిగారు...))" వా, 
న! 
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న్నీ లాలక భాంతి. గుం, కున .పొమ్మం 

ఉి నో, శ “ 

చూ, కుంకునలు వహించు, 

కుంటెన ముడి 

తాటాకుల కట కశళు తాటి 
. లు లు 

ముడి, 

. CD ర, 

కుంచెనలు వహించు 

తార్చు. 

ఒక నాయిక దగ్గుకు గాని, 

ఒక, నాయకునిదగ్గఅకు గాస్ 

"అందులో ఒకరి వతుంగా వెళ్లి 

చౌత్యము నడుపు. . 

“(తనాసరి బాలెత ల్లనకు దాపుగ వారల 

శిలల. దాను గుం,కునలు వపొంచు 

కాంచు నెటి లుక్కులు నిండు?’ 

శుక, 8.109. 

చను కుంశకునక తే, 

కుంర్బన వుచ్చు 
" తార్వ్పుటనై వంపు, 

పండితా. మహిమ. 

కుండ కర చేతి కిచ్చు 
చిప్ప చేతి కిచ్చు వంటిది. 

“క్షలుషము ఘటించుం గుండయుం 

గరయుం దను చేతి కొనంగూర్చు నది 
గానం తెప్ప నగుచె,.”’ (శవ, 25th. 

కుండకూల్చిన భంగి . 
9 ఏం కుంభ వృప్టిగా, కుండపోతగా, 

“కండగాల్సినభ గి, వారక వర్ష ంబు 

వజుగాని కురియు? 
పండితా. పథ. దీమా. పుట. 146, 

చూ. కుండపోత, కంభవృష్టి, తాడి 
. పోధం 

కాళ, న 16... 

కుండ కుండ 

' కుండగోకరి 
"వంటవాడు; కుండలు కడి 

నాడు, 

“కుండనోంకరి చేసీ కునలయేళులకు, 

' “మనను .దీరం౫ 

i 

|| 

వండి పెట్టం జేసీ వాని నీరీతి, 

చీకాకపడ మాయ సేయక యున్న, 

నాశేశ! వినుము నే నలునికి బంటు 

నలచ, 2,700. 

కుండజల జనించు 

అర్హత కలుగు; సీయారు, 

నొ క్కు నాటు 

చూచిన గండ,శిలల క నను గుండజల 

జనించు. పాణి, 2.71. 

కుండ పగుల గొటినటు 
టబ గా 

ఖరాఖండిగా, 

“వా జేం మాటాడినా కుండ పగల 

గొట్టినట్లు వాటాడ తాడు. , వొ, 

చూ, కుండ పగుల చేసినట్లు, 

కుండ పగుల వేసినట్లు 
వాడుకలో ఇద కుండ వగలే 

వినటు అన్నట్లు వీనబడు 
cn ళా 

తుంది. 

చూ. కుండ పగుల గొట్లినట్లు, 

కుండ సే వాళు 
యట గ 

కర్శ చేశే వాళు, 
య 

“తల కొరివి పెస్సై దిక్కు, 

“కారిపి సెకువాళు ఇ త్యాదుల- లేత 

వంటిది, అంత్య క్రియలలో 

పీనుగుతోపాటు ఒక కొత్త 
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పెద్ద కొడుకో, మరొక కర్మా. 

ధి-ఫారో కూడా వెళ్ళడం అల 

వాటు, అందుచె యేం ఎడ్నది.,. 

“ఆంత సంపాయించి యేం లాభం 

ఆఖరికి కండ పశేవా శ్లయినా లేరు.) 

బె, 

| 
| 

కుండపోతగా 
ఎక్కువగా, 

వానవివయంలోనే దీన్ని 

ఉపయోగిస్తారు, 

“రండు రోజులనుండీ మొ ఊళ్లో 

టతండపోత గా వర్ష 0 కరుస్తూ ఉంది. 

ఇంకా వెలియ లేడు? వొ, 

. కంభవాష్ని, చూ ంభ పి 

కుండమార్చు 

ఒక టిచ్చి మరొకటి తీను 

ఫొనుట, 

“కచ ం గడాం౦ళు నుతుపోల్సి_ 6 గుండ 

వూర్చులు గాక? నర సభూ, న 

తె, బో 

కుండలలో గుట్టైలు తోలు 

వని లేక పోవు, వనికి మాలిన 
పని చేయు, 

నిప్ప) యోజన మైనవని 

చేయుటడె. వచ్చినవలుకుబడి. 

“వాడు చే సే బచేముందిలి కుండలలో 

గజాలు తోలుతూ కూర్చుంటాడు.” 
లి 

పో 

కుండలలో దేవుకొని తిను 

నిచపుతిండికి పాల్పడు, 

కుండలు ఖాళీ చేసి నీళ్లు | 

పోయగా అందులో మెతుకుల 

పే 

కోనం చేన్రకొనడం నీచ మను 

టై యెర్చడినది. 

| “వాని కేం? కుండలలో చదేవువని తినే 

రకం. ఏలాగో బతుకుతాడు.” చా, 

కుండలు గోకు 

అర్హ మైనవని చేయక నీచ 

మైన పనికీ పాల్పడుు పసి 

మూలి యుండు, 

“వా డంత చదువూ "చదువుకొని తం 

డలు గోకుతూ కూర్చున్నాడు.” వా, 

కుండలు తొంగుంటాయి 

తిండికి తేక పోతుంది, 

కుండలలో ఏమో బేకపోవడం 

తిండికి లేక పోవడం. ఇది 

కొన్ని వర్తాలలోనే వినిపించే 

పలుకుబడి, 

“పొద్దున పనికి పోక పోతే కుండలు 

లోొంగుంటాయి ఎ) వా, 

కుండలు నాకు 

నీవాసికి పాల్పడు, 

“వాడి జశేంళి పనా పాటా? వందలు 

నాభుతూ బతుకుతున్నాడు. వా, 

కుంతలము లొత్తు 

వెండుకలు నరి వేనుకొను, 

“తరుణి నుదుట: బెకొన్న కోంతలము 

లాలి. 33 ఊఉ, హారి, 1.170. 

కుందనపుకమ్మి దిగిచిన యంద 

మున 

కమ్మి తీసిన టు; మనోజ్ఞ 

రూవంతో. 

నమానత మొదట అర్థ మె 
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తరువాత మన్ జ్ఞతకు కూడా 

పర్యాయ మెనది, 

బంగారు కమ్మిని కమ్ము 

చ్చులో తీపినపుడు తొలి 

నుంచీ తుదిదాకా బే 

తీరులో ఉంటుంది. దాని 

మోద వచ్చిన పలుకుబడి, 

“కందనపు6 
మున.) 

చూ, క మ్మెచ్చున తీసినట్లు. 

కుందార్చు 

దుఃఖము తీర్చు, 

“ఆరన్ దుఃఖా కాంత యైనరుక్కిణిని, 

గర మరిం గుం డా ర్చెం గమలలోచ 

నుండు.) ద్విప, కల్యా, 180, 

కుందికటు 
) 

లిక పిల్లల ఆట, 

యయా, రి,55్. 

కుంది కుట్టాడు 

ఉన్న వోటు వదలక 

ఉండు, 

““ఇంటిలేెనే రాత్రింబవళ్ళు 

కట్టాడు చేలఖి? 

కుందెటికొమ్ము 

ఆఅనంభవ మైనది, 

వడి 

కుండి 

సె, జొ, 

కుందేలుకు కొ ముండదు 

గనుక ఆలా ఏర్పడినది, 

““వసుధక గుందెటికొమ్ము తెచ్చు 

తొనలా వచ్చుక (బయత్న ంబునన్ ౨” 

మల్లభూ. నీతి, 5, 

చూ, కం బేటికొమ్ము. 

కళా 2. లకి... 

కుందెనగిఆీ 

వీలల ఆటు, 
౧ 

కుందెనగుడి 

ఒక పిల్లల ఆట, 

శాళ, 8.88, 

కుందేటికొమ్ము 

అనంభవము, అనత్యము., 

కం బేటికి కొమ్ము. లుండవ్ర 

కనుక. నంస్కృతంలో దీనినే 

న నవిపషాణ౦ అంటారు. 

వంధ్యాపుతుడు, గగన 

పుష్పము ఇత్యాదుల వంటిది. 

“తిర? కం దేటికొమ్ము సాధింప వచ్చు, 

జేరి మూర్జునిమన'సు రంజింప రాదు? 

భర్తృ, ను, నీతి, 

చూ, కుండెటికొమ్ము. 

కుంపటి పెట్టు 

తగాదా చెట్టు, ఏవో ఒక 

అనాహూతము తెచ్చిపెట్టు. 

వా వేదో మాటసా మెతక ఇంటికి 

రమ్మంశే "నే నక్క_డ చేసిన వన్నీ నా 

భార్యతో వెప్పి కంపటి 
పోయాడు) 

“డు, ట్టి 
నామ 

కుంపటిలో తామర మొలిచినట్లు 
తగని తావున ఉన్న మంచి 

వస్తువు వట్ల అనే పలుకుబడి, 

కుంవటిలో పెట్టిన మొక్క 

లకు బాగా నీరు బోసి ఎరువు 

వేసి పెంచుతారు, అందుేే 

అవీ బాలా వపుగా 
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చెరుగుతాయి, కానీ తామర . 

నీళ్ళలో నే తప్ప కుంవట్లో ' | 

"మొలవదు, 

అందుపై ఏర్పడినది. 

ఈ “అట్లు కు బదులు ఏ 

ఉపమా వాచకం అయినా ' 

(హసయు కం కావచ్చును, 

“సీ మగనితేజమున ను, దామకళమ 

'సమగుం డనలణగ6ం దగి కుంపటి లో 

దామర మొలచిన క్రియ ద, స్వీ! ముని 
విభుం డె నసుతు.డు నీ కదయించున్ ఏ 

ల నృసిం. 8.127. 
కకలిణాం గదా కంపటిలో,పల6€ దామర 

వోలె నిట్టి పాషండపురికా, జలజాఠం 

(ప్రతిమ “భాగ్యము, గలవారికి నెచట 

నిన గల వఫిమతముల్ ౨) 

వా పరమ. 5.రి4. 

శకాకీయా. శీలి, 

చూ, కుంపటిలో తామరలవలే. 

కుంపటితో తామరలవలె 

అనర సాన ౦లో ఉన్న 
లాడు 

ఉ_త్తవువస్తువువలె, 

ఈ 'వతె కు బదులు ఏ ఉవ 

మావాచకంతో నయినా ఇది 

ఉవయు క్ష వనుతుంది. 

““సామంతున కిడిన చలువచప్పరములు 

తనె మేదిని గుఠపటిలోయ, దామర 

లుంబోలె నట్టిత టి నొప్పా రెన్ ౨’ 

ఆము, 2.69, 

చూ. కంపటిలో తానుర ములిచినట్ల్టు, 

కుంభకర నిద 
ణ 

'మొద్నుసి ద. 
ద 

కుంభక రుడు ఏటా ఆరు నెలలు | 

నిద పోయేవా డన్నకథ cl 

వచ్చిన సలుకుబడి. 

వాడిది ఘంభకర్ణ నిద్ర. ఏనుగులు 

తొక్కినా లేవడు,’ వా, 

కుంభకోణం 
| 

మోసం, 

| “ఇందులో యేదో సంభకోణం ఉందని 

నా ఆనుమానం. నేనిందులో దిగను. 

బో 

కుంభ|ద్రోణముగా 

కుండపోతగా (వాన కురియు.) 
“కుంభ దోణముగాల గురిసెన్ ౨) 

విప, 8.65]. 

కుంభముమీది పౌప్టైలువలె 

[కొ మెక్కి. 

| జాతర్ల లో అన్నం వండి అమ్మి 

వారిముందు రాశి పోస్తారు, 

| 
| 

డాన్నే కుంభం అంటారు, 

అక్క_డ చేవతశై వదిలిపెట్టి 

ఉండిన పొశ్తులును బలి యివ్య 

డానికి నిలు తారు. ఆ 

పొశ్తులు భాగా తిని (కొని 

ఉంటుంది, అందుపై వచ్చిన 

"జీవరవపోతు లాంటి వలుకు 

బడి, అది తనకు కలుగ నున్న 

ఆవదను (బలి యివ్వ నున్నా 

రన్న) గమనించక సిర్విచా 

రంగా ఉంటుంది, దానివలె 

ననుట, 
“తెగి వి యిటు వండి పెటినం బొగులవు 

| కుంఛంబుమాంది ఫా శ్వేల్ముకియన్ . 09 

శుక, రి, 276. 
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ఇట వలెకు బదులు ఏ ఉవమా 

వాచక మయినా [వయు కృం 

కావచ్చును, 

కుంభ వర్ష ము 

కుండపోతేవాన, 

కుండలతో (గువ రిం చినట్లు - 
ఎక్కువగా కురియు వాన, 

““కంభవర్ష ౦ బయం గుం ఫినియందు 

పల. పు, 14, 

చూ. కుండపోత, 

కుక్క-కాటుకు చెప్పుదెబ్బ 
చెడుగుకు బదులు 

చేయాలి అనువట్ల అంటారు, 

“వా డన్న దానికి సరీగా బదులు 

చెప్పావు, కక్క కాటుకు చెప్పుదెబ్బ.’ 

CD 

చూ. కుక్కు_కాటు చెప్పు కేటు. 

కుక్కకాటు చెప్పుపేటు 
చూ. కుక్కు. కాటుకు చెప్పుదెబ్బ, 

తాళ్ల, సం. 11.8 ఛా. 77. 

కుక్కకు గతుకునీశే 
గా 

వాడి అనుభవం అంతే అనే 

నిరసన నార్థ ౦లో ఉవయో 

గిసారు, 

సళ్లు ఎక్కవ ఉన్నా తక్కువ 

ఉన్నా కుక్క. నాలుకతో అద్ది 

గతుకుతూ నే తాగుతుంది. 

అందు వె వచ్చిన వలుకుబడి, 
రా 

“వాడు ఎంత సంపాదిసే నేం? ఎంత 

చే స్తే నేం? మిరప్పాడీ మెతుకులు తప్ప 
ఇం కేం తినడు. ఎన్ని వానలు వచ్చినా 

కక్కు_క గతుకునీ లే.) వా, 
| య 

చెడుల 

కుక్కకు నై వేద్యమా 
నిప్ప) యోజనము, అనర్హ ము 

అనుట, చేంక లేళ, 74. 

కుక_కూతురా ! 

జక తిటు, 

“వక్క. మాంతుర మెడం గోనీ పో 
గలవు.” గా, వారి. ద్వితీ, పం కి, 881. 

““కుక్కు_కూయతుర వల దంచు వెక్కి 

రించుఎి? శుక, 2.450. 

చూ. గాడిదకొడుసప. 

కుక్క. గ్"డుగులు 

తుణికములు, 

ఎక్కవగా పుట్టుకొ ని వచ్చు 

నవీ అనే అరంలో ఉవయో 

గించే సలుకోసీడి. 

వాన వచ్చినవ్వుడు ఈ పుట్ట 
గొడుగులు వివరీతంగా యులు 

సాయి, త్వరలో పోతాయి 

కూడ, అందు వై వచ్చిన 

పలుకుబడి, 

“ఈ కక్కు_గొడుగుల పార్టీల కేమి శే 
లక్ష పుడ తాయి, పోతాయి.” 

కుక్కచ్చు వేయు 
ధికీంచు, 

అవరాధులకు తత్పూచకంగా 

రాజులు కుక్కము (ద్ర చేసి 

ఏడిచేవారు; ఇదొక శిత, 
“తల గొటీగి పృదంపడి కక్క_చ్చు వేసి 
దండింప6 దగున్.” 

విభా నే. (పా, కాండ, 64. 

చూ, కక్కయచ్చు, 

బో 
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కుక్క_జట్టీలు 
చెనగులాటలు, 

కుక్క_తోక 
వక్ర మెనది, 

ఆ వ కాన్ని తీర్చుటకు ప్లు 

. లేనిది. 

ఎంత చక్కగా నిలుపుదా 

మని (వయత్నించినా కుక్క 

తోక వంకర పోతూనే ఉండ 
టం అలవాటు, 

వచ్చినవలుకుబడి, 

శవాడి బుద్ధి ఒటి కక్క తోక లాంటిది, 
ఎంత చెప్పి ఎంత చనా మరీ అంతే. 

చౌ, 

కుక్కతోకను గొట్టము చేర్చు 
అసాధ్య కార్యమునకు పూను 

కొను, 

గొట్టము లో వెట్టినవూడు 

చక్కగా కనిపించినా, అది 

తీయగా నే యశథా(ప కారం 

వంకరగా తిరుగుతుంది. 

కుక్కను కొట్టినట్లు 

చావదన్ని అనుట, 

“వెల్తే కక్కు. లోంయబడ? బట్టి కొట్టిన 

రీతి, 5 గౌర. హరి, ద్వి. 1] 111. 

కుక్కనోటి ప్రాత 
(ఛష్ట మయినది, 

నంపంగిమన్న. 22, 

కుక్క నోట్లో కఠ పెటినటు 
oe co 94౨ 0౧ 

దాని 
QQ 

అనవసరంగా కోవవడి కనురు. 

కొంటాడు అనువట్ల ఉవయోా 

గించే వలుకుబడి, 

ముందే నోటిదురును కలవాలి 

ఆఅనవనరంగా గిలుకొొని రెచ్చ 
(౧ 

గ్ొట్టన ట్ల నుట, 

కుక్క_నోట్లే కు వెడి తే 

“వా” మంటుంది, 

“వాడితో వాదించడం కక్కనోట్లో 
కప పెట్టిన నే, 09 చా, 

“వాడు సం మాట్లాడినా హక గానోట్లో 

క పెట్టినట్లుగా మొ టా ద్ తాడు, 93 

ల్, 

“వాడితో మాటాడితే వక్క ౩ టో 
కు పెటినెపీ.ి” వా, 

రి ఉం యం 

' రుక)_బుది 
రా (స) 

నీచబుద్ద్ధి, 

(కసీ కుక్క_బుద్ది నువ్వు మానవు కదాలీ 

తొ, 

కుర్ర గ్రా ముటిన కుండ 
6 

మైల పడినది. 

కక్క ముట్టితే ఆ కుండ ఇక 
వంటకు వనికి రా దని పార 

వేయవలె నని అంటారు, 

“..వాయునూనుని నుతుం డింత 

సేయకన్న, పౌలంతి కల్సి రేల వ్యర్థ మె మె 

పోవు నమ్మ, కుక్క ముట్టినవండే యె 

కకందరదన, 33 చలి, (అప్పు 4.75. 

కూ కుక్క. ముట్టినకండలాంటి పిల్ల 

“నెవరు చేసుకంటా[శా PEE 

కుక గ్రామురికి సంతానము 

కుచేలనంతానము. 

నారొయణ దాసు సావి తీచరి త్ర, 

వా, 
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కుక గ్రామూతి పిందెలు 

చెట్టు కాపు ఆడిగినవ్వూడు 

వవో చిన్న చిన్న వీంచెలు 

పుడతాయి. వాటినే కుక్క 

మూతిపింబె లంటారు. అపి 

పుడితే ఇక కా పుడిగిం దన్న 

మాశు, 

“చెట్లు చడుకాలానికి కుక్కు_ మూతి 

పిందెలు.’ సా, 

కుక్క యచ్చు 

చూ, కక్క_చ్చు. 

కుక్క యిల్లు చొచ్చినట్లు 

దొంగగా, 

““పఏఅబుంయగకుండ గుక్క యిలు 

జొచ్చినట్లు, ఘనుల నిక్కడం దెచ్చి 

కవ్వించినావు.”” మెరా, పు, 66. 

టు కుక్కల కట్ట 

వొంగసాధనాలలో ఒకటి, 

“క తియు నీలిచీరయును ... కుక్క_ల 
కటును.ి వెన్న. 8,294. 

శి 

కుకగ-లవలె కాటులాడు 

నచముగా కీచులాడు. 

వాడుకలో కాటులాడు కా 

ట్లాడుగా మారినది, 

“కక్క_లభంగిం దమలోనం గాటు 
లాడి? భార. శాంతి. ].4ర్, 

కుక్క.లే శునకాలు కుండలే 

భాండములు 

ఎంత మరుగుగా చెప్పినా ఆ 

నీచ మైనది నీచ మైనచే అను 

పట్ల ఉపయోగిస్తారు, 

శునక మని అర ంశాని 
థి 

నంన్కృ్బృతం వేరు చెప్పి సొ 

అది కుక్కే. కదా అనుట, 
“స్ చెంత సర్ది ఎన్ని చెప్పినా వాని 

దుర్యార్హాల శేమాతం దాచ లేవు, కా 

దన శవ. దుర్మార్తుడు దుర్మారుడే, 

కక్క లే శునకాలు వండలే ఫెండ 
ములు _ అన్నారు, 99 

కుక్క సంతకు వెళ్ళినట్లు దా 

నిప్ప యోజన మైన వని చేసి 

నప్పుడు ఉవయోగించే వలుకు 

బడి, 

కుక్క_ సంతకు పోయి తూనిక 

కుల దెబ్బలు తిని వచ్చిన 

దన్న నామెతపై వ చ్చి న 

సామం, 

“ఏదో ఆ ఊరికి వెళ్లాను కానీ నా 

(పయాణం ఆంతా కుక్కు సంతకు నెల్లి 

నట్లు ఆయిందిలి 

కుక్కిన పేనులాగ 
గుక్కు_ మిక్కు_ మనకుండా, 

చేనును కుక్కిలే అదలా 

చప్పున చచ్చి ఊరుకుంటుంది , 
“వాడు వచ్చాడంటే వీడు కుక్కి_న 
జీను లా-7గా పడి తాంటాడుటి? 

కుక్కి మంచము 

నులక వదు లె గుంత పడిపో 

యిన పాత నులకమంచము, 

““ఆ మాల కుక్కి_మంచంలో ఉంటుం 

ణా ముసలవ్వ ల” 

కుక్కివడు 

మంచం కుక్కి. అయిపోవు 

Ch 

CRE 

బౌ, 

CRE 
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“కక్కి వడి న మిగుల గొంగోడు కుచ్చలి గంత 

వోయిన6, గుజుచ మొన ... నుల్క్ల ూగుల బొంత, 

మంచ మొప్ప 016 | పు 4 915 రాజ, చ, 2.94, 

చూ. కుక్కి_మంచము, | కుచ్చలి బొంత 

కుకుగు-రో కుజను పరమ. 1.185, 

న చూ, కుచ లి గంత, 

కోడి అరుచుటలో ధ్యన్యను స్ట 

కరణము, కుచ్చిటపాలు 

“కక్కు_రో కుజుని కూ సె6 రం 09 డంబాచార పు మాటలు, 

పండిఈా. మహిమ. 197. బొొలుకబుఠు, 
C౧ య 

కుష్షింభరుడు పొద్దున్నుంచీ సాయంత్రం వరకూ 
1. తేన పొట్ట నింపుకొనుకు | కచ్చిటప్పాలు తప్పి తే వాడు చేసే 

లత్యుముగా కలవాడు - సార్ల 
ధి 

పరుడు. 

“వాడు వట్టి కుతీ ంభరుడు. ఏది ఏ 

మయినా తేన పొట్ల గడి సే బాలు 

మె. 

౨, కడుపులో ఉంచుకొను 

వాడు, 

“రమార్లంబు భరింప రాణి యభ వుకా 

క్రైలోక్యవమింభరున్.”. ఫీము, 4.105. 

కుక్షి (పోచుకొను 

పొట్ల పోనుకొను, 

“ఎంటై నం -గ్యానీ భె కుంబున( గుక్నీం 

(బోచుకొని దీనిం ద్ర్చి K వతు.” 

కా, మొ, 8.165. 

వాడుకలో: “వాడు కూలో 

నాలో చేసుకొని పొట్ట పోసు 

కొంటున్నాడు. 

జనంలో ఉన్న దిడే. దీనిని 

వర్యాయవ దాలతో ధూర్షటి 

వమార్చినాడు, 

చూ, పొట్ట పోసుకొను, 

దేముంది ౪) వొ, 

కుచ్చుమీసములు 

కడవట ఒత్తుగా ఉండే 

మోసాలు. 

“ఆ తలపాగా ఆ కుచ్చు మాసాలు, 

ఆ పెద్ద కన్నులూ, మనిషి బహుగంఫఖి 

రంగా ఉంటాడు.) వా, 

కుచ్చెళ్ల లో పాము 
అతి వమాదకారి, దాపుననే 

ఉన్న ఆపద, 

చీర కుచ్చెళ్ళలోనో, వంచె 

కు చ్చెళ్ళలోనో ఉన్న పాము 

ఏ నిమిష మైనా కాటు వేయ 

వచ్చును కదా, 

“కతుకం బంతయు. గగూలం (దో సెదవు 

గా కు చ్చెళ్త లో 6 ఇబామ వె. 0 

పాండ, 

కుచేలసంతానము 

గంెసిడుపిల లు, 
లా 

ఇందులో పేదతనంలో వాక 

విజ. 79. 



కటి__కఈటి 488 కోటు._.కుటు 
వ్ వు టు 

"లేనంత మంది పిల లున్నా రనీ. య | 

సూచన ఉన్నది. 

“వాడు ముసలితనంలో ఉద్యోగం లేక. 
ఆ కచేలసంతానంతో నానా బాధా. 

పడుతు న్నాడు.” వొ, 

కుటిలత్వము కూడుగా కుడుచు 
కౌటిల్యమే (పథాన మగు, 

అతికుటిలు రనుట, 

“అటు గాన నెన్ని భంగులం గుటి 

లత్వమ కూడు గాం గుడుతురు 

మగవా, రిటువంటివారి మదిలో, 
చెటుగా నమ్ముదురు సతులు హితు లని 

పతులక్ .)’ విక, 7.181]. 

చూ... కూడు-గా కుడుచు, 

కుటిలపజచు 

కొటిల్యమునకు పాతముగా 

చేయు, కుటిలత్యము చూపు, 

నెజపు, 

“కండు పెటక యేన్నాళ్ళు ఘొకీకిల 
న 

పజి-వీఎ భీమ. 4,12, 

కుట్టి చూచుటకు దోనకాయలా? 

"తెలుసుకో లేము వాని 

ఆంతర్యం అనువట్ల అంటారు, 

“క, ఎదర కోరి యెబుంగుట యటు 
రు 

కుటియా చూడల దోసకాయల? 
రం 

విశుదయశోభన యన్య చి త్రముల్ ౨? 
? వార, 2.68. 

కుటితే తేలు కుటకుంపే కుమ్మర 
తి డు 

పురుగు 

భావాన్ని తెలియజేసే వలుకు 

బడి, ఇచే [గాంధి గ్ర 

రకా పంలో.. 

“కపటం చేలు కుట్రకన్న 6 గుమ్మర 
ట 

బూచి తోనీరా జటంచుం దోంెం 

జెలియ, దాని (చేలు దీని దాని కన్ను. 

| బొడిచి. నటుల సేయకున్న నగునె 

పలుక + రాధ. తి, 

“వా డన్ని రకాలుగా వేధిస్తుం యే 

శాంతంగా నీ నూరకుం జు న నన్నేదో 

చేత -ానివా డనుకుంటారు. కటితే 
రి 

తేలు పట్టవం యే కుమ్మర పురుగు !?? వా, 

కుట్టుకాడ 

కుటుపోగు. 
SA) 

క ర 

కుటుచేడు 
ఈక 

తేవ్వువనులకు (పేరేచువాడు, 

కళభరు'సతి6 గగూడురట్టు నకు గొంకని 

మోడు వియోగిసీసము, త్క_రముల కీడు 

చూచుటకు దర్సన శేపెడువట్టు 

వేయడు.) 

వరాహా, 4,24, 

కొరడా అని సూ, ని; దుర్గా 

రుడు అని వావిళ్ళ ఎ, రెండూ 

నంది మనే (వాసినవి, 
ర్లు 

కై అర్థం సందర్భాన్ని బట్టి 

(వాసిన దే, [వయోగాంత 

రాలున్నట్లు లేవు, 

' కుట్టుటాకు 
తన వ్ర చూవినమ్బాడే. 

సమధ్ధు డనీ, లేనివట్ల చేత కాని. 
వాడనీ అంటారు అన్న 

| 

విస్తరి, 

ఏడియాకులు కుటగా ఏర్పడి 

నది రు 
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కుట్టుతేలు 

దుష్టుడు. 
ఆం. భె. 

కుట్టుపోగులు 
మదట చెసి కుట్టిన ప్పుడు 

"వేసే వట్టి బంగారుకాడతో 

చేసిన పోగులు. 

కుట్టు పోయు 
కుట్టు "వేయు. 

కుటపువాడు 

దరీ. 
జ 

(బౌన్ = 

కుడిచి కూర్చుండు 

1. అందుకనే కాచుకొని 

యుండు, 

“అందుకు ఆనునహ్వుడు ఏదో 

ఒక చెడువనిశకై అని కూడా, 

9, తన కేమో అవసరం తేక 

పోయినా కల్పించుకొను, 

“కడ చి కూర్చుండి మీ రేల కొజుంత 

మైన, కమ్ము లాడెద రోయన్నదమ్ము 
లార!) ఫీమే, 4.58. 

“కోడిని కూరుండి రాజంంబు విడిచి లీ 
పోవ.” జెమి. 2.108. 

“కడి ని కూర్చుండి చెత 'చెచ్చుకొంటి 

ముకటి.? (పఖా, 4.16. 

“కుడిచి కూర్చుండి యేం (గొవ్వి, యి వ్వే 

షంబు6 బూనిన యవి వేకమునకు6 

దోడు...!? విప. 8.56. 
“వాడు కుడిచి కూర్చొని ఊల్లో వాళ్ల 0 

దరిమిదా లేనిపోని అపవాదులు చేస్తుం 

టాడు,’ నొ, 

6ం6గ్ర డ్రిల్ కూర్చొ ని ఇచేం పనిరాళి 

బౌ 

విని ఉండబట లేక అన్న 
రట 

వలుకుబడివంటిే ఇది, 

“తిని కుడిచి తిమ్మణ్లి పాడెను.) సా, 

కుడితిలో పడ్డ యెలుక 

అతి సంక టావస్థలొ వడిన 

వ్యక్తి, 

చూ. కుడితిలో బల్లి, 

కుడితిలో పిలి 
చూ, కుడితిలో బల్లి, 

కుడితిలో బల్లి 

అతిసంక టావస్థలో తగులు 

కొన్న సందర్భంలో ఉపయో 

గించే వలుకుబడి, 

వాడు కుడితిలో బల్లి లాగా నానా 

అవస్థా పడుతున్నాడు, గ 

కుడినీరు 
మంచీసీరు, 

“పడమటి పన్నీటి కుడినీరు రాయంచ, 

గిండులు చెంగట గీలుకొల్పి, 09 

దశా. 17.1. 

ChE 

కుడిబుజము 

(వధానమైన అండ, 

66 క్ర డిబుజ మె రమ్ము గొబ్బున నెను 

బోతు, కానుక సేతు నూకాల తలి) 

కవిచకోర. 
“వాడు రెడ్డి కరణానికీ కడిభుజం, 

వాడు లేంచే ఏం జరుగుతుంది” 

కుడిమివాడు 

విషవై ద్యుడు. 

వౌ, 

(బ్రౌన్ é 
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కుడిముట్టు 

అన్నం తినే _ సళ్ళు (తాగే _ 

ప్యాత, 

“తొ్డవులు చివికిన యెమ్ములు, గుడి 

ముట్టు కపాల మిల్లు గుడి ముడి యొదైై, 

కడు గొట్టువలువు దో లగు బడరున 

కె నవయ నేమి (పళ్ల యము వచ్చెన్ ₹౫ 

కవమూ, "7,809, 

కుడియెడమగా 

కొది పాటి శేదముతో. 
కడ (పావీనవిగ్రవానికి ఇతను కుడి 

మయొడమ-గా (ప్రతిరూపం చేశా డంెకే 

నమ్ము.” వా, 

కా స్త కుడి యెడంగా ఉంటా రా 

అన్న దమ్ములు. వా 

కుడి యెడమ యెటుగని 

మంచీ చెడ్డా "తెలియని. 

“జడివాన కురిసిన శే, విడువక వాదింతు 
రాత్మ వే తల మనుచున్, కుడి యెడ 

మెబుయంగని మాటల, జజమతు లగు 

కొంద ఆన్న సంపగిమన్నా 1” 

“సంపగిమ, శ, 56, 

“వాడికి వడీ యెడమా తెలీదు, అంద 
రిని ఆలాగే కనురుకుంటాడు.?? వా, 

కుడియెడమల దిరుగు 

అటు ఇటు తిరుగు, 

ఏడ నెడం దలవడుచో వడ్తిగుడి యడ 

మలం దిరుగునేనుంగులపీబుందులు నే, 

ర్పడునట్టి క్షణములోనన,” 

కళా, 8.86. 

కుడి యెడమ లేక 

అనుట, 

ఇటు వేయాలి అటుకాదు. 

అన్న ఛదం లేకుండా ఎటు 

వడి లే అటు ముందూ 

"నినుకా చూడకుండా అనుట 

వంటిది, 

*వెడవిలుండు శిరముల చ్యారిడి నను€ 

గుడి యెడను లేక యేయం దొడం 

గన్ ఎ) (శవ, 8.45. 

కుడుపకూటి (పాయమువాడు 

శూలుడు, 

అన్నము చెటి తినివించవలసిన 
లు 

వయసులో ఆ న్న వాడు 

అనుట, 

తక్కు_వ అన్నం తినేవా డని 

కూడా భావార్థం, 

“ఇసుమంత గాని లేం డీ, పనిబాలుండు 

కుడుపకూటి (పాయమువా(డు,?? 

పాండు, 4.180. 

కుడుపు దక్కు 

ఒక్క_[ఐా ద్దుండు, ఆహారం 

"లేకుండు, 

“కల్యయందు. (దిరాత్రంబు గుడుపు 

దక్కి, కాచి యె యఘమర్హ ణజపము 

చేసీ, యళ్య మేధ ఫలము నందు ననఫ 
వరుండు.) భార. ఆను, 2.57, 

కుడుపు వెట్టు 

భోజనము వెట్టు- నై వేద్యము 

చెటు, 
రి 

కళ ముట్రు చిప్పిలం శాలి న కమ్మక అ 

కుట్టం జటా తీపయి6 గా(యేనికిం 

గుడుపు వెట్టి.) 

కుడుముల (వెట్లాటలు కావు 

సులభ కార్యములు "కావు, 
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“కడుముల (వెట్లాటలు -గా వుడు 

రాజానన రణంబు లూహిం౦-ీన...ి 

ప్రభా 5.195, 

కుడువ గట్టను దొడుగను 

ముడువ కలదు 

అనుభవించుటకు తగిన వన్ని 

ఉన్నవి, 

వాడుకలో : తినడానికీ, కుడవ 

డానికీ - తినడానికీ, తొడగ 
డానికీ - ఉం దని అంటారు, 

“కడువం గటను దొడుగను ముడువం 
౬ 

బుడమి, “నింత గలిగిన, 3? 

పహాం'స, 8.206. 

కుడువ గూడును గట్టుకో గోక 

లేక 
తిన తిండి కట బట లేక అని 

ల రు 

వాడుక, 

“కడువం గూడును గటుకో. గోకి లేక, 

యితని కిలాలి నయుండ నేల 

యనుచు? సుక, 2.565, 

“__..తనవానసంబు వానిం బిలిచి యే 

నొక్క (బాహ్మణునకుం గుడువ నిచ్చి 

మబి-చి యుండితిం జెచ్చెఆ నవ్వి, ప్ర 

నక మాంసంబుతోల  గుడువం బెట్టు 
మని పంచిన. భార. అది. 7.1]. 

కుడువ బెట్టి కంచ మాజడి గొను 

నోటిముందరి అన్నము తీయు, ' 

అన్నం వెట్టి కంచం 

. వేయుట అంతే కదా, 

కుతికిలపడు 

“ఆతడు మంత్రళ కి నసింబో యొ 

గాక కాకున్న నృుత్యు బాధ నొంద 

కున్న, కాన గుడువం బెట్టి కంచ 

మాజడిం గొను, కంటె మిగులిం భబాత్ర 

కంబు లేదు.” భోజ, 6.182, 

కుడువ బెట్టు 

ప్ం దిచ్చు, 

“అవ్వి ఫునకు మౌాం'ససముతో.6 గుడువం 
బెట్టు మని పంచిన. 

భార. ఆది, 7.115, 

కుత కుతలాడు 

1. ఉడుకు. 

“అన్నం కతకతలాడుతూ ఉంది,” 

బౌ, 

2, కోవించు 

“ఆత నే మలా కతకరత లాడు 

తున్నాడు? వొ, 

ఏ, కళవళవడు, 
“నా మనసు కతకతలాడుతూ 

ఆంది”? 

కుతికంటు 

కంళు, 

6 క్ర విక ంటు 'సరెపెణ గుం ద పేరు.” 

పహూ౦ం'సః 9 190. 

CR 

కూలబడు, 

మను. 4.27, 

కుతీల కుడుచు 

కుతిలవడు; దుఃఖవడు, 

“కాండల తిమ్మని. జూచి లోలో 

' కతిల కడువ ేటిచేఏి 

తాళ్ల, సం, 12.82. 

| “ఊళ్ళ వెంబడి చేవర, గుళ్ళపం చలం 

చేరి గుతిల కుడిచి.” హరి. 4191, 
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కుతిలగ్ొొను 

బాధ వడు. 

“దెత్య రాజత నయ, దొడరి 

(దోపీంవె వలువీక, (కుంగి నూతిలోన6 

గుతిలనొనల లి) 

భాగ. 9 స్కృం, 528, 

కుతిలపడు 

దుఃఖవడు, 

“క్ర ప్టామయం బున6 గుతిలపడ లలి 

శివ, 4.78. 

“కతిలపడు నతం౦డు గువ్వ కుత్తుక 

తోడన్.) పాండు, 58.20, 

కుతిలఅపబుచు 

కంటు చెటు: వెళు, 9 గారు బుట్టు; బాధ జుళ్టు 

“కతిలపణబుప3ె 

వారు, 

కుతిలవాటు 

బాధ, 

కుతిల పెట్టు 

బాధ పెట్టు, 

6 ..ఆరాజకత్య, దోషజాత మెన 

దురిత చాహుళ్యంబు, పతిల వెట్టి భూమి 
యతలమునకుల, బోవ, 

నృ పుబంట్లు గుచెల 

కాళీ 5.289. 

భార. శాం, 2.89. 

రూ, కతిలవెటు. 
లు 

కుతుకంటు 
యజమ 

కంశు, 

రా. న. 1.62. 

కుతుకబంటి నీరు 
9) 

చేవయాని | 

కుత్తుక మునుగు దాక ఉన్న 

న్రు, 

_-మాకాలి బంటి (లోతు) 

ములబంటి(లోతు) అంటారు, 

సటిలోతు చెప్పుటలో 

“నిండు మనంబుతో విజితనీరధి 
గుతుకబం టి నీటితో, నుం ది 

శా, మా, 14151, 

కుతుక విసము, నాలుక బెలము 
అలవి య 

గోము ఖ వ్యాఘ్రము లాంటి 

పలుకుబడి, 

“క రవా _పకళ ౦కంబు “పేర విషము, 

లోన జీర్ణం: ంచి యుండ. బె పెని చంది, 

కలు వలీంగించిదవు కత్తుకను విసంబు, 

నాలుకను బెలమును గాబె పాలసు 

నకు.) _కవిరా, రి, 

కుత్స సేయు 
అనహ్వీంచుకొను; నిందించు, 

“జీవి లేశ్వురుండు డించిన యోగిరంబులు 

కుత్స సేయక భు కి గొనుట తగవు.” 

కాళీ, 2,75. 

కుదికిలబడు 

చదికిల బడు, 

కుదిమట్టంగా 

లావుకు తగినయుతు కలిగి, 
PE 

“ఆ విల అంత పాడుగూ కాదు. అంత 

పాటీ కాదు. కదిమటంగా ఉంటుంది. 
అటు లు 

బప 

చా కుటుమట్లము, 

కుదియ గటు 
ట 

ఒకటిగా కటు 
౬ 

“కూట ఇాల్మలులందు6 గుదియం? 

లేదు.’ 

కుదియ బట్టు 

గటిగా వటు; నెనుకకు లాగి 
లి (వూ) 

పటు. 
౬ 

““వాహకుల్, పరిపరిలాగులం గుదియ6ి 
బట్టుచు రా) చబెమి, 2.15, 

“పగముల్ కదియంబటి. జె మి.9,11మ14 
౧ టు ఆ 

గట్ల 

రుక్మాం, 292, 
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కుదియబడు రుదురుకొల్సు 

వెనుకంజ వేయు; కృశించు, నెలకొల్పు, 

కళ ి ందముల కోలావాలములకుం గుదియ6 6. .గుబ్బచన్నుల మింద గుదురు 

బడక.) భార. విరా. 4.62. కొల్పిఎి క్రీడా. పు. ఉన్, 

కళచ్ప్తాంబు...కడియంలబడ లగి స్థిరముగా నిలుపు. 

దశా. 2.189. . కకరుకోలంబున సత్కీ_ ర గుదురు 

కుదిలపడు ' కొల్పుటి) జైమి. 1.61, 

చూ, వతిలపడు. ' కది “పాదుకొలుపు” వంటిది, 

కుదిలపబజుచు కుదురు - పాదు, 

బాధ పెట్టు, నొప్పించు, 

కళర్ర్రూల్రి కె న న్నట్టు కుదిలఅపణబుచు 

చున్నారు.” పరమ. 5.4రి. 

కుదుకనగోలు గై కొను 
చెల్లు వసికొను, 

“బంక నై న్కకుదుకనగోలు గైకొనక నా 

ధనము వదలుములి 

గా, వారి, ద్వితీ, పం కి, 1285. 

వంచించు అని వావిళ్ళ, ని, 

కుదుటపడు 

ఊరట చెందు; ఒక స్థిమిత 

మునకు వచ్చు. 

“ఎన్ని కపాలు పడా వాళ కుటుంబం 
స) య య 

ఈనాటికి కొంత కుదుటపడింది.?” వా. 

కుదురుకొను 

1. చెలకొను, 

కదిక. 2.61. 

9, స్థిరవడు, 

“శివుడు చటులవిషాగ్ని ౦, గుదురుకొనం 
గంఠ బవిలమున6, బదిలంబుగ నిలి పె,” 

భాగ, 8.245. 

ఓల ఊల్లో వా డింకా కుదురుకో లేదు.” 

కాసు 

కుదురుగా కూర్చుండు 

బిరముగా కూర్చొను. 
యథ 

“నిశ్చలత్ ౦,గ డు6 గుదు "రె కూర్చుండుట, 

పుడమికా వీరాసనా ఖ్యం బాలు-చు 

మహాత్మా!“ కళా. 5.162. 

కుదురు చేయు 
పాది చేయు, ఆలవాలమును 

ఒనర్చు, 

“తాన కుదురు చేసీ, వలయుబీజము తెల 

మొలవం బెట్టి...) క్షమౌా, 7.19. 

కుదురుపట్లు 

వంటికుదుళ్లు, 

““కనురుప ప్లైడలి లివలివం గదలురదన 

పం కులును కవిక. 5.110. 

కుదురుపడు 

చెలకొను; సిరవడు; నిలుచు, 

““నసుత్చాదథ కి టీాత్మను జనించిన 

మాత్ర జ్ఞునంబు గుదురుపడును,? 

దశా, 1.222, 

కుదురు పబుచు 

కుదురువడునట్లు చేయు, 
“కీలుగొప్పునం . బెండి చగేదంగి జేవలు, 
నొనలు గానంగ "రాం గుదురుపజ-చి.ి) 

శం, నెష, 8.112. 



కుదు__కుప్ప 494 కువ్ప__కువ్ప 

కుదురుపాటు కుప్పగూరగా 
నిరత, 
న 

“వాని తం|డికిం, బటము గటి యా కుదు 
వ్ ఉం 

రుపా టవునంతక నిల్చిఎ) 
రాధ, 5,522, 

కుదువ పెట్టు 

తాకట్టు పెట్టు. 

ఇది రాయలసీమలో నేటికీ 
వినవచ్చే పలుకుబడి, 

““వితంబు చాలని విభవంబు కొజ 

ము, సదువపెట్టంగ రాదు కంద 
రామలీం, 46. 

“ఆప్పటి కప్పుడు ఆల్లు డొచ్చా డని 

కంచము కుదవ బెట్టి ఇరవై భూపాయలు 

తె స్తిని.” వా. 

కునికివాట్లు సడు 

తూగు, వని లేక ఉండు, 

“ఆఫీసులో కూర్చునే వాడు కనికిపాట్టు 
పడుతూంటాడు,? 

కునుకు పట్టు 

నిద పట్లు, 

గాదు, 

నంబు “ 

వె, 

“కనుకు పటిన(6 జుటుకొను దవాగ్ని 
+ లు లు 

రామలిం. 

“రాతంతా దోమలతో కనుకు పట 

లేదు. వ్ 

కుప్ప రూలు 

కుప్పగా కూలిపోవు, 

“నిలువున కప్పు లె కూలినపటును.ి 

కవిక, 2.197. 

బా 

కుప్పకోలుగొను 

ఎక్కు వగు, 
“ఆ రరవంబులు కుప్ప కోలుకొని? 

హరి, 8.61. 

(బౌన్ 

'గీంప.. 

1. ఛిన్నా భిన్నముగా. 

““బఎడగని యబ్బలంబు గడు నేడైెజ 

గిట్టి మహాస్త్ర,ళశ_స్తృముల్ , గడు వడిం 

గుప్పంగూరగ6 జలంబున( బెం దొర 

భార. (దోణ, 8.152. 

వ, కువృలుకువ్వ లుగా, 

00 

“ముదీయబాణంబులం గుప్పంగూరం 

బజపీ."” భార, భీష్మ. 8.835. 

భూ, కుప్పనగరారలు-గా, 

'కుష్పగూరగా వడు 

' నప్పుడు.” 

కుప్ప గూలబడు, 

“కేపింవీనన్ గుప్పగగూరలగా(6 బడియె, 

పాపముతి భస్మ మెల” 

వర, రా, అర. పు, తరి పంకి 
అంటీ 
9. 

'రుప్ప గూల్చు 
కుప్పలుగా పడనగొట్లు, 

“కప్ప గూల్సె నిశాచరకోటి 

భాస్క, రా, యు. 1965. 

కుప్ప చిచ్చిడి "పేలాలు కొజుకు 

కొద్దిపాటి న్యలాభం కోసం 

ఇతరులకు అనంతంగా నష్టము 

కలిగించు, 

తనకు కావలసినవి నాలుగు 

చేలాల గింజలు, వానికోన మె 

ధాన్యం కువ్చశే నివ్వు వెక్టువా 

డనుట, 

వరమనీచు డనువట్ల ఉవయో 

గించే వలుకుబడి. 

మని వామికే 

నిప్పు ఊెక్టేవా డంతే కదా! 
చేలాలకోన 
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“తలచు (అవా స్వ చేవస్వములకు చెగ్లు 

తప్ప జిచ్చిడి పే బలాలు కొొటుకC దివురు, 

(గహణశకాలంబునందు ముస్తండు జల 

ముల్క సె బ చెంచడ మా శావ్మాణ 

(బువుండు.?” పాండు. 4.196, 

చూ, గడ్డం కాలుతూం టే చుట్ట 

ముట్రించు కొన్నట్లు. 

కుప్ఫ తెప్పలుగా 

నమృదిగా, ఛారాళంగా, 

“కప్యురపు గండి వనిలోనం గలయ 

మెలంగుం గప్పురపు టింటి బోచెల 

నుప్పతిల్లి , కప్పు తెప్పలుగా శాలు 

కప్పురంబు.’ మృ. వి, 2,15, 

“ఆ ఊళ్లో వంకాయలు కప్ప తెప్పలుగా 
దొరుకు తాయి. 

చూ, కుప్పలు తెప్పలుగా, 

చె, 

భూ, కుప్ప లిప్పలుగా. 

కుప్పనగూర 

చా, కప్ప గారా, 

కుప్పన గూరు 

కుప్పగా కరాలు, 

ధ్వన్యనుకరణము. | 

“కయి సేయు తెలం గయథాతథం 

బుూగాం గుప్పనం నారి యొండొరులం | 

గన్యూడక,) పారి. 8.11. 

కుప్పనూర్పులు 
మహాసూలు; వంట రాలు 

కునే కాలం, 

“క్రుప్పనూర్చిళ్ల కాలంలో కాలీలక 

మవా గిరాకీ) వా. 

కుప్పలు గటు 
ర్ 

కుప్పలు వడు, 

“కండల చారు మ _స్తములు కుప్పలు 

గై ప్రురంబువిభులన్ . ౨9 

శేయూర, 2.116. 

| 

న. 

నాలా! 

కుప్పలుగా గురియు 

ఎక్కువగా కురియు, 

కనా హ్హ దయము జిల్ల ని కుప్పలుగా 

గురిసీ6 జెమ్ముటా, 39 

తాళ, సం, 4.1179. 
ar) 

కుప్పలు గొను 

కుప్పలు వడు, 

కప్పులు గొన జలు పుప్పాడి యెరు 

వుగా బొరింబోరి విరహాగ్నిల బొగుల6 

బొచ్చె.’ ద్వాద, 5,180. 

“కప్పలు గొను నిక మార్కు. గుణ 

ములకిెఆ కె సింహా. 1.8], 

కుప్పలు తెప్పలుగా 

చూ, కుప్ప తెప్పలుగా, 

కుప్పలు వడు 

గుంపులుగా చేరు; కువ్చలుగా 

పడు, 

_ “వీమిటికి నిక నిచటన్, గుప్పలు వడి 
' నిలువంగం) వరాహా. 10.84. 

కుప్పలో మాణిక్యము 

చెడు పరినరాలో ఉన్న 
౮౧ 

మంచి వస్తువునో, మనివీనో 

గూర్చి చెప్పేటవ్వుడు అనే 

మాట, 

“ఆ పాడుకొంపలో ఆంతా రాతకు 

సులే. కప్పులో మాణిక్యంలా ఆ పిల 

ఒకటీ పుట్టింది. 00 

కుప్పవడు 

కూలబడు; రాసులు వడు, 

“కాళ్ళు కప్పవడ(౫6 దల జాలక.’ 

దశా, 4.45, 

“ధరం (బేగులు గుప్పవడ6గ ల) 

చందా, 2.94. 

వా 
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కుప్పిగంతులు 

చిన్న చిన్న గంతులు, 

దది తగుం దగ దనక కళా, విదులకు 

సీసమ్ముఖమున విద్యల యెణుకం, బొద 

వెట్టుట హనుమంతుని యొదుర వెనం 

గుప్పీగంతు లెగయుట చుమ్మో : [53 

ద్వా, PAR 49. 

కు"ప్పెకో 
ఒక రక మైన బాణము, 

భార, ఫీవ్మ. 2,898, 

కుబుసములో చే మగుడ్చు 

చందమున 

జేబులో నుండి డబ్బు తీసు 

కొొన్నట్లుగా, 

మా రెపు గ్ నానా శాశీని 

వసూలు చేసు కోవ చ్చు 

ననుట, 

““కక్రబుసంబులో. జే మగుడ్చుచ ౦దమున, 

నచ్చుగా. దీర్తు మాయ ప్పని కొన్ని, 

యచచ్చిక బుచ్చిక లాడి, 

గౌ. హరి. ద్వితీ, పం శీ 684_86, 

“నమూ జేబులో ఉన్న శే అను 

కోండి ఆనడం నేటి వాడుక, 

కుమ్మక్కు- చేయు 

(వోత్చహించు; వతాసివచ్చు, 

“ఆ దెంగక వీడు కుమ్మ క్కు చేస్తేనే 

ఇంత పని ఆయిందిలి వొ, 

భూ, కుమ్మకు... 

కుమ్మరావమున రాగి ముంత 

లేరు 
లేని చోట ఆ వస్తువుకె 

వెదకు, వ్యర్గ శ్రమ అనుట, 
థి 

“మీ వంళమందు(6 దొ కోరం జాలు, 

' వారి జా ప్రుము కుమ్మ రావమున రాగి, 

ముంత లేజుంగ.6 గలవె,'’ 

ఊఉ. పారి. 5,459. 

కుమ్మరి కొకయేడు గుది కొక 

ని రి ంచుటకు పట్టినంత 

కాలము ధ్యంనము చేయుటకు 

పట్టదు-అనుట 

“ఇది “పెక్కే_(డులు ప్రక, సదనం 

బులు గట్టి నాన శంభునికొొఆకుకా, 

దుదిం గుమ్మరి కొక యేడును, గుది కొక 

సెట్రన్న మాటకుకా సరి వచ్చెన్ . 03 

శా, మా, 2.100, 

కుమ్మరిగుంట 

బురదగుంట , 

సుమతి, 12. 

కుమ్మరిసార యగు 

గరగర తిరుగు, 

ళ్ళ చేతము వమ్మరిసా రె యయ్యొ 

డున్ ముదా. 67. 

కుమ్మ తించు 

వి పార బో సి నట్లు, తొల 

గించి వేయు-తెగనాడు, విడ 

నాడు అని భావారం, 

“గురుభ క్ష దేవుని (గ్రమ్మటించితివా? 

పండితా. ద్వితి, మహి. పుట. 215. 

కుమ్మి కూరాకు సేయు 

నురు మాడు, 

పటి పాలార్పు వంటిది, 
రి 

కూ రాకు (కూర) 
మెత్తగా మెదుపు, 

వ లె 
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కూర అనే అ ర ౦లో ' కుమ్ముసుద్దులకు దిగు 

“కరూరాకు అనడం రాయల వారిమాదా ఏరిమిాదా ఏవో 

వీములో నేటికీ కొన్ని వచ్చా 

లలో వనిేేవంగా వినవ స్తుంది, 

“పులుల జట్టలు చరి దుష్వ్పులను లేళ్ల, 

చేకలమ్ములం (గుమ్మి కూరాకు సేక్స్, 

యవమర6 జమరులంల 

నిపుడు, సామి! 

సతు వనుచు,? 

కుమ్ము గాచు 

కికల మంటతో చలి కాచు 

కొను, 

“ఆతేయును గోడలును గుమ్ములాడంం 

గ్గు ము , గాంచు చోటికి మకర 

సం|కాంతీ వేళ ౨) శివరా. 4.27. 

కుమ్ము నెత్తిమీదికి తెచ్చుకొను 

అనవసరంగా కొట్లాట తెచ్చు 

కొను, 

66ఆనవనర౦-గా- దానిలో సాక్ష్యం చేని 

బట్టి పాలా రు 

చూడుము నీ బంటి 

సారం. 1.90. 

౪ కోమ్మును చె లిమోదికి తెచ్చు 

కొన్నాను” పొ, 

కుమ్ములాడు 

కలహించు, వాదించు, 

ఎదులు (కు ము లాడుట మె 
© | 0౬ 

వచ్చిన పలుకుబడి. 

సంఘర్షణ పడు అని తాత్పర్యం. 

6 ..(కమ్మణం, (గమ్మణి మూ యం 

మన్మథ వికారము ధైర్యము. (గుము 

లాడయంన్ ఏ) కళా. 2.22, 

కుమ్ము సుది 
టల 

గటు, 
౬ 

ౌన్. 

లీ2 

కబుర్ల చెప్పుకొను, 

“తునితగవుకు వారితోడను మేమి, 
క్ ము సు ను ద్దు ల దిగక ్యూాకొము 

పొమ్ము, 90 నందక, '/1. పు 

కుమ్మెలు వోవు 

గంట్లుపడు, నలుగు, 

కక్ష మ్మెలువోవ నొక్కి చెలి (కోలిన 

| తేనియ శకావిమోవితో.” 
తారా, 4.169. 

: “మిపవు కౌంగిళ్ళ చేం (బియు బాహు 

పురు లాథటి, కు మ్మెలు వోయినకు-చ 

తటములు.)” (దభా, న్, 62, 

కుయిపోవు 

ఆ రరత.ణశ పోవు, 
—O 4. 

కుయ్యి బ్రడగా పోను అనుట, 

“పసుల, కోయి వోయి. 

రుక్నాం, 2.101. 

“కరు నాథుండు ... ఉఊ త్రరంబునం 

బసులం బట్టిన నతండు బృహన్నల సార 

థింగా6 కొని యొక్క_రుండ కయి 

వోవుట విని...” భార. విరా. 5.288. 

భూ, కోయివోవు. 

కుయి రేగు 

అఅచు, గుంపు కూడు. 

“ఇలక్రొన సురియలు గొని చని, బాలి 
యునొ* యూరల గుయి శేణి పాడు 

చునొ ? ఇ₹ెప్టుమా 1” ఆము, లి.4రి. 

కుయి వెట్టు 

“దెంంటు బట్టు, 

“కక్షయు వెట్టకా వెళు కూనో్యోరుకూప 

వితానం బన, 00 ఆము, 2.45, 

సా, కుయ్యిడు, 



కుయి.__కురు 498 కురు కులు 

కుయి వోవు ' కురులు కూడనినాడు 

ఆ_రరక్షణనకై. పోవు; విడిపింప | చిన్న త నములో., 

బోవు,  “కరులు గూడనినాండె మరులుకొన్న 

“చేరి తమ వూరి వారి చెజుిపట్టుకొని 
ఫో తే కోరీ కయివోయి చు 

టు 

కొన్నట్లు తాళ, సం, 6.5. 
(9) య 

చూ, కోయిపోవు. 

కుయ్యిడు 

మసముణ లీడు 

“ముబజు వెటు, కొటుకొను, 
లు లు 

“ఇయ్య సురులచేం జిక్కి_తి, మెయ్యది 

శేరు చెందు బొతు మిటు వొలయ( 

డే, అ య్యా చేవ జనార్దన, కుయో్య 

మొల్తో యటం చుం గుయ్యిడి రమ 
రుల ఫ్ 

భాగ, 8.886, 

కురుకే(త మగు 

రణరంగ మగు; కలహారంగ 

మగు, 

“వాడూ వీడూ చేరగానే ఆ యిల్లు ' విజుచుట.) 

కరు తత్ర మయి పోయింది,’ వా, 

కురులు కూకటి తోడ 

(సాయము 

బాల్యము. 

“కదులు కూంకటితోడం గూడియుం 

గాడని చిన్నారి పొన్నారి (పొయంబు 

నస్.” రాజగోే, 1.18. 

వెండుక లు ము డి వేసుకోను: 

టకో, జడ వేసుకొనుటకో తగి 

దాని సరల కాగిటం జేర్చి చకెర్ఞార 

మోవి యాని) జామా, ఫు, రీ], 

కురులు తీర్చు 
త ల దువ్వుకొని ముడి వేసు 

కొను; జడ వేసుకొను, 

“కమృనూనియ మెటు€ గెక్క్ళు_6 గలయ 

దువ్వి, కురులు దీర్పకయును గచభరము 

లింత, పాలుచుెనే.? కుమా. 6. నబ, 

కురువులు వారు 

ఈ, _.గారి ముందరన్, గురువులు వారు 

(వేగడుపు కరడు మాకుం (బసన్నుC 

డయ్యెడున్ ౨” వీర్య 1.5 

కుజరుటజి.... 

చిన్నచిన్న. 

' “కటకుటి వేలుపుందెణవల6 'జెజవట్రిన 

' యటు లె? అచ్చ, సుం.5.0. 

“పజ తెంచి వనము వెబుకుట్క కుజికుల 

రక్కా సుల నొక్క కొందజ(6 గేలకొ, 

కూడని . 

రామా. 6.284. 

కుజుకుజు గొను 

(వో గగ, 

గాడుగుల పఅయలు గులు కులు 

నంత చెరగని వయ న్పనుట, 

గానుటన్ ౨) 

కుజణుకులు గట్టు 

రాశివడు (?) 

66కు ఆు కుల్ గు భటాంగముల్ .. 

భార, (దో, iss 

కుజుచ కావించు 

భార, (స్త్ర . 2.8 
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“వింతే యీబుడు తెంతే న నుజు-చ “కుబుమట్ల్టం చెనతోకం గొని...) 

గావింపం దను -న్మెత్తుగ PEE 
ఆలో 

ఆము, 17.45. 

కుఖుచ చేయు 

అవమానించు; కించవజుచు, 

“నను గుటు చగం జేసె నరనాథుం 

డనిన*ఎి రంగ. రా. ఉత. 1తి2 పు. 

రుణుచ పటును 

చిన్న బణచు, తక్కువ చేయు. | 

“బుధో కిల. గుఖుచపటి చెడే.) 

శాలిం. 6.98, 

చూ, కొొంచెపబచు, 

కుజుచలు (దొక్కు. 

చలించు, ఆను, 

““హారముణ్ , గుటు-చలు (దొక్కూ ముం 

గు్హులు కొంజేమటకా బద "నక్కా 

చేలుపుం, బెజవ యొకరు...?) 

వసు, ర్ 75, 

కుఖుచ సేయు 

కించపణుచు, 

““సీవృును నా పలుకులు కటుచ 

సేయక...’ భార, విరా. 4.29. 

చూ. కుటుచ కావించు. 

కుటుబోడతల 
అక్కడక్కడ వెంట్రుక లుండి 

మిగతభాగం నున్నగా ఉన్న 

బటతేల, 
చూ 

పెం, 

బోడతలన్ ధరియింప నోడియున్ * 

1 
i 

| 
1 

' కుజుమాప్ప 
] 
' 

| 

| 

వరాహ, 12,82. 

కుదిమట్ట మనే నేటి వాడుకలో 

రూపం. చా కుదిమట్లము, 

కొంచెముగా మాసినది, 

కుఖుమాపు చేల, కుటు 

మాపు గడ్డము ఇత్యాదులు 

దీనిమోద ఏర్పడినవే, 

“మానీన దీర వేణి కుబువాపిన చేల 

చెం గలం! కియా, వాసము గాని 

మేను వనీవాడిన ముద్దుమొ గ ౦ బుం 

శుకం 1.214. 

గోకలో. 

గాం?) 

“కటుమాప్రు దడిమం పు 
దొలంకెడు, కంపమౌాననితేంబ కాంతి 

సాంపుం' కఫా, 4.108, 

చా, కోలు మౌ పుడు, 

(on 

రుజుచ-- తెంంయ, 

_కులుమాపుడు 

బుతపుత మంచు నున్న కుటు. 

పాండు. 2.61. 

చూ. కుటుమౌనీన గడ్డం... 
కఅుమాపు చేల, ; కులకులలాడు 

కుయిమట్టము 

కుదిముటమాః , 
త్తి 

కొద్దిగా మాసినది, 

““కఅుమౌ పుడు పుట్లం బలవడ? గట్టి 

భార, విరా, 1.291. 

నిష, 7.141. 

చూ. కుఅుమౌ పు. 

కుల కుల కూయు 

గోడు గోడున నేడ్చు. 
ధ్వన్యనుకరణము. 

“కల కుల కూనసిరి కుతిలపడిరి,”?” 

హార, 8.10. 

పురుగులు వగైరా నిండుగా 

ఉండు, 



కుల... కుల కుల... కునం 

కులతప్పు 

కులాచార విరుద్ధ మెనవని, 

అందుక విధించిన శిత, 
న్ా 

“వాళ్ళింటికి కలతప్పు వేశారు. అందు 

కని కులస్లు లెవ్వరూ వెళ్ళడం లేదు. 

CM 

కులపతి 

ఆ|శమవాసి 

తానే తిండి 

చేర్చే బుమీ. 

వదివెలమంది ఉండవ లెను. 

కులపర్వతం 

ఏడు (వధానవర్వ తా లున్న 

యె శిష్యులకు 

వెట్టి చదువు 

వని పురాణాలు, అవే కుల 

వర్వ తాలు, 

కులముకట్టు 

కులాచారనిబంధనలు, 

కక టీ కల వాళ్లకు కులంకట్టు చాలా 

ముఖ్యం)” 

కులము లేని 

కులము గోల్వోయిన; చెడిన, 

“వా డంతమంచివలంలో పుట్టి ఆ 

కోలం లేని డాన్ని లి చేసుకొని పా 

డయి పోయాడు. 

కులవిద్య 

"వా 

CM 

అనూచానంగా వస్తున్న కుల. 

వృత్తి, 

కక్వోలభి ద్య కో దిటు లేదు గువ్వల 

చెన్నా [199 

థి 
ఒక కులానికి చెందినవారు, 

' “నలుగురు కలసులు ఉన్న ఊళ్ణో 
, య 

ఆ శిష్యులు 

1 

గువ్వలచెన్న, 10, , 

i 

కు 

థి 
ఉ ౦ కే శుభ మెనా అశుభ మెనా 

బాధ ఉండదు.’ 

కులిరుగొను 

చల వడు, 
య 

ర్త న్నడం ; రుళిర్ , 

“కాలవేళులు నెల దూడులు6, దలి 

రులు నీహోరవారి6. దడిపి నయమునన్, 

గులిరుగొన మేన నొ త్తిరి, 

పార్వతికి శీతల కియ అలరన్ ౨) 

కోమా, 5.149, 

బా 

అలలనలు 

కులుకుపాయము 

రహావనము., 

“కులుకు బూయం౦ప్రు నూనూంగు 

గాొాదమయొండ.? కాశీ, 1.125. 

“అమ్మకు కులుకు! పాయము, అయ్యకు 

వణుకు[ పాయము.?” సా, 

కులుకులాడి 

వగలాడి, 

“వలపు గులికెడు సింగార మొలుక 

ముద్దు, జిలుకకడ నిల్బెం గోమటి 

కులుకులాడి ఎ) స్సుక 1.287. 

భూ, కుల్కు_లాడి, 

కువలువడు 

కుప్ప కూలు, 

“వ్యా సవి వాని రథంబు ర థ్యసారథుల 

మహీన్, గువలువడ “సేసె.” 
భార, ఆది, 6.88, 

సంది 

వెతుకు, 

శాకీయా, పు, 25, 
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కుసిగుంపు ఒనరించు 

బాధించు. (2) 

““రునీవంటి దాన న న్నీ, కోనీగుం పాన 

రించి యేమి గుడిచెదుఎి 

వేం, పంచ, 1.252. 

కుసిగుంపు నడకలు 

వగల నడకలు, 

“కని సంపు నడకల కోడె వాంప 

తలు, అసమానగతి వచ్చి...” 

ఆమ, క. 5.232 పుట, 

కుసుమ వెట్టు 

ఎజ్బవడ జేయు. 

“త్రాదమ తు మె ద  కడజణెక్కు_6' 

గుసుమ వెట్టి. 93 శృం, నెస, రన్, 

కుసుంభమిాద వచ్చినకుసుమ, 

కుళ్లు కువాడము 

కెటిల్యము. 

(“వా “డేమాతం కళ్ళూ కువాడం లేని 

1 

Ch 

భూ, కుళ్యూ కువ్వాడం ॥ 

కుళుకొను క్ర 
aa) 

ఒకరి ములు చూచి ఏడ్చు. 

“వీ చేదే బాగున్నా వని వాడు కుళ్ళు 

కుంటున్నాడు, 

కుళ్లుటోతు 
అసూయావరుడు, 

కరర కుళ్గుబోతు వధవ ఎవరి కేం మేలు 

కలిగినా దూడ లేడులి వా, ' 

దుః ఖలీలుడు అని. 

| 
| 
! 

లే 

| 

టాక క. క వై 

కూక టిదుంపలతో 

సనూలముగోొ, 

ఓపీ కుదురు నశింప 
 కూకటిదుంపలతోడ మూరుండా[ 

| కేళ్లతోం చెజోకిం? 

చేయుం జామి 

ఖా శతా, 40. 

చూ, కూకటి వేళ్లతో చ 

కూకటి పెరు 
ఆభారభూతము, 

చెట్లకు పొడుగాటి వెద్ద వేరు 

కాక, చిన్న చిన్న చ రులు 

కుచ్చుగా ఉంటాయి, కూకటి 

(వెంటుకలు) వలె ఉండు 

టనుబశ్లై, ఆ మెరు వెట్టి రి 

కావచ్చును. కూకటి వేళ్ళతో 

విళ్ళగిం చు అన్నమ్రడు 

అుకో4 

పూర్తిగా అని అర్థం, 

న ..వరుుపసన్నతే యాాలవాల 6 

. బనంగం బొనరు పర్వత పూర్వపుణ్య 

' చీహాంబు...కూకటి వేరూగాయగిి 

పండితా. ద్వితీ. పర్వ. పుట 286, 

“కూకటి, బే గుండన్ మునీ౭డికొనలు 

విబుచుట గాడే. (ప్రబోధ, 4.8, 

కటి వెళ్ల తో పెటుకు 
సమూలముగా నిర్మూలించు, 

“కాక నెదిర్చి సంగర ముఖంబున 

హాచ్చిన రాజవంశమున్, గూకటి 

జెమి, 1.64. 

చూ, కూకటిదుంపలతో, 

'కూకటుల్ కొలుచు 

ఈడు జోడు చూచు, 
“యకావనమ ందుయజ్యయు థ నాఢ్యుండు 

కనుసనీయకొతుక, (్రీవిధి. గాక 

' టుల్ గొలిచి చేసిన కూరిమి నోమిదమ్మ 

| సౌఖ్యావవహా రై యొ భజింప.. 

మను, 11.58, 
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కూూక పెట్టు 

కూత వేటుదూరం. 

గదాని చెటులకు నెల నర గూంకసపెటు 
లు ౧౧ లు 

పొడువు.’ వరాహా, 10.126, 

కూక లిడు 

l. లిట్టు,. 

“పాంథజనులం గూక లిడె ననం, 

గోకిలల్ కాంత లిడియె.? (శవ. 2.64. 

౨, కూత వేయు, 

“తలిరుంబో౭ండుల డెందముల్ తలడి ల డిల్లం, 

గాయక. లిడుకొంచు నంతయు నో 

లేక్క యాగడంబునం బురి విచ్చి యాడె 

“దేమి.” నీలా, త.27. 

వ్, అల్లరె చేయు, 

“నా కొడుకును నా కోడలు నేక 

తమున6 బెనంగ6 బాము నీతండు వెవం, 

నోక లెటుంగక పాటినం గూంకలిజెన్ 
నీ నుతుండు గుణమె గుణా ఛ్యా!?’ 

భాగ. స్కాం, 10. వూ, తిఓర్, 

కూరలు వెట్టు 

కూత "వేయు, 

కూకలు వేయు 

అజచు; తెట్టు; దండించు, 

“ఆర వా డన్న దానికి ఇంత గొడ 
వెందుకు? నేను పిలిచి కూకలు వేసీ 

పంపిసాను,?? 

కూక వెట్టు 

ఒకరక మెన పాము, 

—- వావిళ్ళ ని, 

కూరకులు వత్తులు నగు 

నలిగి నళ్లై రగు, 

ఎక్కువ “కలత చెందు అనుట, 

| “ఆ క్రొ ౦డొ్ క బవ్యా చారి మది. 

' గూకులు వత్తులు నె యస సద్దతిన్ . 0) 

| 
| 

కం కోలువతులు గా.) 

| 

వౌ 

' కూచి సేయు 

చయం 

పాండు. ర్.244. 

“రోమ పఫుంగు మైల6 చార్మ్వభూ జములు 

వేం. పంచ. 2.105, 

“దిలువదళ వాయు లప్పుడు...కూ, 

కలువతులు నె మొనతల్క, నిలువక 

శేపాహొకోడన నిటి ఇడి పాజన్ + 

జెమి. 7.102. 

కరాకుడువ తులు అని (జాను 

(గహించి గాలిలో తేలియాడు 
సాలెపురుగు నేసిన దారాలు 

అన్న అర్థం చెప్పి అతిలేలిక 

యగు అన్న భావా ర 0 

చెప్పాడు. ఇది యింకా వ్ 

మూల నైనా వాడుకలో 

ఉన్న చేమా వరిశీలించవలసి 
ఉన్నది, ఏమయినా “వాడి 

వత్తలగు లాంటి పద మని 

భావారం చెవుకోవడం 

కంకు యిలాంటి వద ముకటి 

ఉండనే ఉంకు మటు గని 

వేజే చెప్ప నవసరం లేదు, 

కూగెంట 

కూతవేటు దూరమున కొక 

నోట, 

' “కూగంతు నొకొ,_క్క_ కూ టంబు 

గలదు.’ 

పండితా. ద్వితీ, పర్వ. పుట, 480. 

చూ, వేతెంట, 

దండె త్తు, 
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వనము నననన్ 

“కాచి సేయింపలా. 

యుల, చెద్యు జటుంగం.ల జే శార్భ 

తిలక? 

కరాచీ చేయు 

దండెత్తు, 

“ఆ రాజు కూూ-ఏ చేయించి సమంచి 

తాత్మ బలవల్సేనా నమేతంబుగా.”? 

రంగా. 2.59. 

జూచె నంద మొ 

ద్ 
చంద, 5,125, 

కూటసాత్యుం 

తవ్ప్వుడుసాత్యుం, 

“కాటు సామ్యూలు చెప్పే ఆందరూ 

ఆలాగే బతకొచ్చు. వా, 

కూటికుండల చెటు 

తిండిచేటు. 

నా. మా, రి7, 

కూటిచవి తేల్చు 

అన్నము పెట్టు అన్నము | 

రుచి చూపు, 

నాటి, చవి జేల్చినట్టి పో 

వీవ.?? . 1.49. 

కూటిసిళ 
౧ 

అన్నం కొదిగా "వేసి ఉంచిన 
ది 

సీళ్గు, 
“కూ టినీళ్లు తాగి వెడితే మధ్యాహ్నం 

దాకా కూలీలు పని చేస్తారు, 13 

కూటిపెద 

నిబువేద, కూటికి లేనివాడు, 

మె 

కూటి పేద తోడు తప్పినట్లు 
కూటిచేద మణొక పేదవాని 

తోడును సహించ లేడు. 

యాచకునికి యాచకుడు శ [తు 

వ్రు కదా! అలా జత వదలినట్లు, 

“ఆనుడు నొకింత నవ్వి భధ రావచరందా, 

. కువలయాదీళ ! వాల్చాలు6 గూటి పేద, 

తోడు దప్పినజాడ సీదుండు చనినం, 
. రు 
గానం “గాచిన వెన్నెల “గాబె (బదుకు?) 

““కడమర బెట్టు నయ్యుడుకు (పాళన 

వెంలక కంటి చేద వె, 

నుండు... 

అము, 2.49. 

బడలిక. 

మజ క్ర కటిె 
““తరిగెండ వెన్ను సె దాల్సి వేల్పుల జ mw ౦ డ్ 

' (ye) ఛ ౨౩9 

సుదవీ, 2.74. 

కూటి పొద్దు 
ద 

భోజన వేళ, 

ఇట్లా యేర్పడిన వే అంబటి 

(వొద్దు: అంబళ్ల (వొద్దు యా 

బది మధ్యాహ్న భోజన వేళ శే 

వ రిస్తుంది, 

“దిటమున డి 'పాటుపడి తెచ్చి యిడం 

గను గూటి బ్రొద్దు సంకటి తటే వెన్న 

బవలింటి ని (ద 

శుక, 2.కిరిరి. 

కూటి పొద్దు సంకటి 
© 

“వేళకు భోజనం, 
““దిటమున రెడ్డి పాటుపడి కెళ్ళి యిడం 

గను గూటి ప్రొద్దు సంకటి.. 

కుక, 2.రిరిలి, 

వాడుకలో . వేళకు భోజనం 

అన్నరూవంలో ఉంటుంది, 

“వాని ేంళి అత్తవారి పుణ్యమా ఆని 

చేళక భోజనం అమరుతూ ఉంది.) 

చూ. వేళకు భోజనం, 

 కూటివీద 

నెిజబు పేద, 



కరాటిీ.._కరాటు 504 కాటు... కాడ 

కూటికి కూడ లేనివా కూటువలు గూడు 

డనుట, ' గుంపు గూడు, 
“బారో, పాంతముల జేర్చ నాతం డ్య. రసిక. 6.198. 

నంతవ్యథం గూటిబీద మె 'ెవ్వ చూ. కూటువలు గొను, 
గలన్ 4) శుక. 8.852, కూటువలు గొను 

దరి[దుడు, అన్నా తేరుడు, గుంపు కూడు, 
పాండు, 4.15రి. 

' “వటం గలచేడె లెలను ... కూటువలు = య చూ, కూటి పద, గొనుచుం జూాచిరి,? 

కూటిలో మటి పోయు భా. 10. వూ 1248. 
రు త్ 

జీవనాధారము పోగొట్టు, కూటువ సరులు 
కూడు (వధానం గనుక అే మాయముత్యాలు వగ రాల 

జీవనానికి నంకేత మయినది, హారము, 
అంచులో వును పోయడం “కకాటుక ఇది కన్తవ న్ు బాలి, 

mM a , గనాటువ  సరుల. జ్క్కు_వడ సోర 
అనుభవదూరం చేయడమే. 

ములు? పద్మ. 8.21. 

నా కూటిలో మటి పోసే ని “క్రేం (టౌన్, 
వ క = న వస్తుంది లేనిపోని వన్నీ కల్పించి నా కూడగటుకొను 

మిద అధికార్లతో చెబుతున్నా వని విని ర్ 3 సీ దగ్గరికి వచ్చాను. వా. తనతో వచ్చునట్లు చేసుకొను, 

“ఊరిలోని పెద్ద లందటినీ కూడగట్టు జ 
కూటి వచ్చము ' వంశే శాన, ఈ స్మృతం మనం కట్టడం 

తీండిఖర్చు, సాధ్యం కాదుట) ర్వా, 
“కూడినభన మెల్లం గూటి వెచ్చంబు. చూ. కూడదీసుకొను, 

గౌర, వారి. (పథ, పం కి, 1409, కూడదీసుకొను 
| 

కూటువమూక కూర్చు తమ కనుకూలముగా చేను 
పీరలను వరి కాక దొరకిన కొను, 
వారి నందరినీ సైన్యముగా ; చూ, కూడగట్టుకొను, 
(పోగు చేయు. కూడ దెచ్చుకొను 
మందవేయు అనుట వంటిది. ' కూడదీసుకొను; కుదుట 

“ఆడవులం గొండల ౦ బడి మహాపద వరచుకొను, 
రూపటీ చన్నవారి నిప్పుడు కొనివచ్చి ' *వెండియున్ , జి తము గూడం చచ్చు 
కృష్ణు డొకపోవుగం గూటువమూంకం | కొనుం జెప ప్పక పో ౪ దని నిర్ణయించి డ్, 
గూర్చినన్ ...) | గు తిక వెటి లతమ్మణుండు... 

6ు 
ఛార, ఉద్యో, 2 | సర్వ. 7.12, 
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కూడ పోయు 

కరాడ బెట్టు; రాగి పోయు, 

“తఆటగని తూణముల్ థనువు6 దాల్చి 

. వరాహము. గూడ ముటిఎి 

“నగేవిందనామ ముకటి కాడ సోసె6. 

బుణ్యములు.”” 

కూడబడు 

కఠలిసికొను, 

ఏకాంత సల ౦బునం 

తాళ, సం, 9.8. 

థి 
(దౌపదియును గా డంయబడునట్టి "తెజంగు 

చా శేవురును , 

సంఘటించి...?” భార, విరా, 5,805. 

““తెజససృష్టికిం బరమాణుచయంబు 

గరాదంయబడుచందమునన్ ఎ) 

పాండు, 4.830. 

కూడ బలుకుకొను 

శిక్కు-మాటకు వచ్చు. 

“మో రిదరూ కూడబలుకుకొని , 
లు ॥ 

వచ్చారా యేమిటి? ఒకే మాట 

మౌట్లాడుతు న్నారు. వౌ, , 

కూడబామను 

కూడు, 

కూడ బెట్టు 

1. దాచు; ధనం కూడ బెట్టు. 

కట్టక కడువక యొరులకులు చెట్టక 

తమ కండి కూడం౭బెటిన నిరి. 

విక, 2 168. 

౨, కలుపు, 

“అని తనవంగడం బగుధ రాధిపమం (త్రి 

పదాతివర్షముం, బనివడిం గూడం బెట్టు. 99 

ఊత, హారి. ణక, 

66 కలువు మాటవాసియుం, జుట్ర టీ 

కంబు6€ బుణ్యమును సున్నగ మిన్న లం 

గాడ బెట్టుచో. 90 విప్ర, 8,18, 

కూడ ముట్టు. 

నెన్నంటు ॥ 

i 
| 

క వా. 4.180. 

కరాడలిదారి 

చాకు, (టౌన్ . 

కూడలిపట్టు 

ర చ్చవట్టు, 

(టౌన్ . 

కరాడలిణాయి 

పాదురాయి, 
ది 

శర్మ 

కరాడలివాయి 

రొండువంచలు కలిసిన 

మూలలో వఏర్పరచినట్లి 
అ 

చారి, 

భర 

' కూడా మాడా 

కలిసి మెలిసి, 

చూ, కూడి మూడి, 

కూడి మాడి 

కలసి మెలసి, జం, 

“కాలిచెదము నిన్ను చే మెల గూాడి 

మాడి.” వార 9.189, 

చేటికీ వాడుకలో : వాడూ 

“నేనూ కూడా మాడా కలిసి 

తిరిగినాము అంటారు, 

“తాను గుమార జంగమ సుధాకర 

మాళియు6 గూడి మాడి యిం, పెన రతి 
(పసంగముల. 09 —- 

కా. మా, 1.42, 

“ఇంట్లో ఎదిగినపిల్ల ఉంటే కూడా 

మాజా పని చేస్తుంది. 0) వొ 
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కూడిమాడి మెలగు కూడు గుడుచు 
కలసి మెలసి తిరుగు, నిచస్థితిని అనుభవించు, 

“ఇన్నాళ్లు గాడిమాడి మెలంగన్ ఎ “బిడ్డలకు బు ది సెప్ప ని, (గ్రుడ్డికిం 

విప. 4.68. . బిండోంబు వండోకొని పాం డిబె పెం 
కూడి యాడు బుడ్డా డని ఫీముం డొ, గొ డైము 

కలసి మెలసి తిరుగు, 

“మం్క,దుల తాయెత్తులు గట్లినకా శబర 

ప్రుతుల్ గాడి యాడకా బురిన్ ఎ 

కా. మా, తిఃర, 

కూడి వచ్చు 

కలిసి వచ్చు, 

“వాడు నాతో కూడి రాడు.’ 

కఈకళదిచవేలదాకా ఆ కంటాష్టలో వానికి 

కూడి వచ్చినవి.” వావిళ్ళ ని, 

కూడుకొను 

కలిసికొను; సంభోగించు, 
“వి హీ నుల 

పతికి,’ 

..కూడుగా కుడుచు 

అబే తిండిగా జీవించు, 

ఇందులోని “అది” పావము, 

కాటిల్యము వ్ర త్యా దు లే 

_  వయినా కావచ్చును, 

“అటు గాన నెన్నిభంగులం గుటిల 

త్వమ కూడు గాంగ. గుడుతురు మగచనా, 

రిటువంటివారి మదిలో, నెటు-గా నము 

రు సతులు హితు లని పతులన్ .’ 

విక, 7.181. 

“ఉడుగక కపటమె హడుల, గుడువం 
దొడరి యునికిం గలుకలు మలు సెదం, 

జెడి విశ్వాస మ్మొరు లారు, లెడ 

సె పరవిహారసరణికే డిగిరి వారీ [9 

ఆశ్వినమౌ, 1]. ఆ, 

ఆము, 4,252, 

గరాడుకొంట...వలదు. 

_లాడంగం గూడు గుడిచెద వధిపా!? 

\ 

భా. 1, 

కూడు గుడ్డకు రాని 

ఎందుకూ వనికి రాని, 

రామచం. 69, 

సం. 

“కూడు గుడ్డకు కొదవ లేదు 

బాగానే ఉన్న వా డనుట, 

“వాని కేంళి లక్షణంగా ఉన్నాడు, 

కూడు గుడకు కొదవ లేదు. పిల్ల నిసే 

సుఖపడుతుంది. 00 వా 

కూడుగూటి( ప్రాయము 
చన్న లేనము, 

“ఇసు మంత గాని లేం డీ, పసి బాలుడు 

కూడుగూ టి పాయమువా. డి, టెసరి 

బహుభతృ్య రా సులు, పెసంగెడి విసు 

వండు (ప్రతుష్టి మేకొనండు గే 

పాండు. 4.180, 

పాళాంతరం : చూ. కడువకూటి.. 

కూడు గోకయును లేక 

తిండికీ బటకూ నేక, 
A) 

“ఇట్లు వ ర్తించియును చాత డేమి 

యందుళ గళవళముం జెంచెం గూడు 

గోకయును లేక.” శుక, 98.8702, 

కూడుగోకలు 

అన్న వసాలు, 

“కఅువు కాలంబున మజిఫు నొచ్చిన 

వార్కి, కూడునగోక లాసంగినాం డీ 
తండులి సొానం, 1.152, 
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కూ డుగ్గబట్టు వగ్గంవట్టు మొదలయినవి 

అన్నము తినక ఉవవానము , యిలాంటి వే, 

లుండు, “విను మిచ్చటికి6 గాత వేటు దూరం 
| 

బునం, గల దొక్కా (వాదము నిర్మలము 

' జలము. పహారిశ్చం, 5.65, 

men కాక కుటు, 

ర 

“లేవన్న విడుతు 6 (బాణము స్ క 

ఘా డుగ్గం బట్టి నీల|గీచా [09 
కా. మూ. 8.101, 

తిండీ బట్టా వెట్టి పోవీంచు. కూతు నడుగుటశై వెళ్లు, 
.కూడుం శర నిజ్సాకతంబు సేసి. సె_క్తేనము హోవు, 

నం - జాలున్ =) భార. విరా, 1.219. | “హిామవంతంబునక  గూంతుంగతులు 

చూ. కూడు సీరకు, | సనినమునిగణంబుల) కమా. 6.2. 

కూడున్రు (కూతంగతులు అన్న పాఠం 

కూటినీళ్లు; గ ౦జి, నరి కాదు.) 

శుక. 8.108.  కూనగుంత 
కరా 0 

కూడును బాడి | > త్ర 

“పాడి పంటి వండిపదం. జం, ఎతేము చావిదగ్గర మాను 

క్రీడా, వు. 88. ఎలుచుటకు పాతిన కంబానికి 

ల ఈ మాను మిటుగ నెగయ గోమాయు 

పోవణకు;  లిండికీ బట్టకూ నప్పు, జేకతాళప్రమాణ మ కెగని 
అనుట, కాన, గుంతలోం బడి (గ్రుడ్డు వేల్కు. 

“వినుము గుణవంతు. డొెకరుండు ధన | టుక నాల్క, నడుము కజచుక నణి 

వంతుం డైన యొక్క ధరణీినాథుం, ! చుచు బెడిసి మడిసెి 

దనకూడు  సీరకె కాం చన మడిగి? హంస. 1.198. 

ఎ భార. శాం. 8.165. | కూన్షరాగము 

కూతవెటు దూరము చిన్న రాగము; కూని 

కొంచెము దగజలో, ల 
౧ రాగము, 

కూత వేసే వినబడునంతే | వాడు కూనరాగాలు తీసున్నాడుంి 

దూరము, ల నామ్. 

దూరాన్ని కొల వడానికి కూనరోగము 

యిలాంటి వేవో పూరం కంటి రోగము, 

కళ్ళలో కనానలు = దుర్గాం కొన్ని ఉండేవి. ధనుః (వమా 

ణము, రాతివేటు దూరము, . నం- పెరిగినవు డంటారు, 
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కూనలమ్మ చీర 

పాత కాలంలో చీరల రకా 

లలో ఒకటి. 

ళుక, 2.411, 

కూనలమ్మ పటము 

చూ, కూనలమ్మ చీర, 

కూనలమ్మ పాటలు 

కూనిరాగాలు, 

చూ, కూనలమ్మ సంకీ ర్రనలు, 

కూనలమ్మ సంకీ రనలు | 
జాం 

కూనిరాగాలు, 

“నేరని గురుబోథభలు సంసారము తె 

సంకీర్తన లె, దూరము "నె 

| 
| 
| 

కూనలమ్మ నె 

ము _కికి నిస్ఫారము లె cl పోవు నన్న 

సంపగిమన్నా 1” 'సంపగిమ. శ, లక్కీ, 

చూ, కూనలమ్మ పాటలు, 

కూనిరాగాలు 

చూ, కూనరాగం, 

కూపకూర్మము వలె 
| 

(వవంచజ్ఞానం లేక తనకు 

లిసినచే లోక మను 
కుంటూ, 

చూ. కూపసమండూకము వలె... 
య 

కూపమండూకము వలె 

పకూర్నము వలె, 

“బేధ  మల్పంబు గర్వ మభ్యున్న 

తంబు, శాంతి నిప్పచ్చరం౦ంబు మచ్చరము 

ఘనము కూపమండూకములు బోలె 

గాంచె మెటింగి, పండితమ్మన్యు లెన 

వెఠండికలకు, 09 ఫీమ, 1.18. 

“పర్వదోచ్చివ్లపంక సంచయనము లగు, 

కూపమం డూకముల కెట్లు కోర వచ్చు, 

గీర, 12... 

| 

 నచో,ు? 

భట్లబాదకుమౌారిల పండితేం[దడ, వాగ్గరీ 

' జృంభణవిలాసవె భవంబు. 99 

శంకరవిజ, 1.65, 

మూ, కూపస్టమ ండూకము వలె, 

| కూపస్థమండూక ము వలె 

తా నున్నచే స సరమూ అను 

కొను అజానభావం కలవారి 

వట్ల ఉవయోగించే 

బడి, 

బావిలో పుట్టి అక్క_ జే వెరి 

గిన కప్ప అదేలోక వని 
భావి స్తుంది అనుట వై యేర్ప 

డినది, 

66, __.ఈ నాలుగింట నొక్క_ండే నెవ్యా 

నికి లేకండు చాడు కూపన మండూ 

కంబుబోలె దనముక్కు_నకళీ జక్క_టి 
మాందిదె యాశాళంబు తన గొందియ 

లోకం బని యెంచి,...ి 

నీతి చం. “పీ. 55, పం. 1రి, 

కూపకూర్మము వలె కూప 
మండూకము వలె, 

పలుకు 

చూ 0 

కూ పెట్టు 

వీలుచు, కూత పెట్టు; కుయ్యో 

మొట్ట ఆను, 

“తలుపు సడలింపు మనుచుం గుల 
భామను మాంత్రివండు కహ పె టి 

హాంస తి, 105° 

“కాపెట్లంగ మహీసుపర్యుల మెడల్ 
గో బన్ 33 వరాహా, 2.98, 

“విపన్నుల్ హాపెటిన విని తీర్పము. 
(J) 

ఆము, 4.204. 
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కకఆ-సమున మీి6 చెటుంగక మహా(గహ. 

వృ లిం గడంగి చెచ్చెర 0, బసులక6 

గరాయిగా6 జనియె బాపండు.?? 

భార. విరా, 5.284, 

కూయి చెప్పు 

ఎవరి నైనా సాయమునకు ఎలు 

గాలి పిలుచు, 
— 0 

ఇకుడ గాయి చెప్పుటకు నెంతయు 

దూరఫుంజొప్పు మార్చి పో.” 
కా. మూ, 4.66. 

కూయిడు 

పిలుచు, 

దూరంలో ఉన్న వారిని వీలు 

చుటలో కూత వేయు అలవా 

చె వచ్చినవలుకుబడి, 

కవాయెలి యజ-చుచు వారివారికిని, 

నాయిడుచును .”) 

పండితా, ద్వితీ, మహి, పుట. 14. 

“ఆ యెడ సఖు లొకం డొక్కండు, 

కూయిడి జతగాడ ఆడని...” 

వాంస, 4.222, 

కూయి వచ్చు 

పిలుపు వచ్చు. 

“కాయి వచ్చినన్, నీ వటు దండకో ల 
గుచు నిల్సినC జాలు 

చెమి, 
ర. 

కూరకా ఉప్పుకా 2 

నిష యోజన మనుట, 

66, _ఒసంగినను గూరకా బముష్పుకాళ్లి? 

పండిత, 6, 

చూ. ఉప్పుకు వసుందా ఊరగాయక 
వసుందా? న 
న 

1.100. 

కూరగాయ కవిత్వము 

స్య్వల్పలాభాని క్రై పాగడుతూ 

చెప్పె కవిత్వం, 

| “ఘన మగునుతి గనక కారగాయ 
కవిత్వం, బనక కృపామతి6 “గ కొను.) 

సంపగిమ, శ, 8, 

కూరగాయకవులు 

కూరగాయ కవిత్వం చెప్పు 

వారని, 

(మోత లె లం గనుకూరగాయ 

కవులకా సర కించుక్క సేతుశే కవుల? 

బహులా, 1.11]. 

చూ, కూరగాయ కవిత్వము, 

కూరగాయ వై ద్యము 

చిల్లర వైద్య ము, నాటు 

వైద్యము, 

కా స నిరసనగా అనుమాట, 

వల్లెలో నాటువైె ద్యు లు 

వంకాయలకూూ  “బుంకాయ 

లకూ చేసేవి వైద్యము అను 

యై వచ్బనది, 

రర బ్ర కూరగాయ వెద్య మెవరి క్కావా 

లోయ్ ళ9 నూది “వే వేగానీ నా జబ్బు 

| 
| 

తగ్గదు నవా, 

కూరనార 

కూరగాయలు; కొక పాకా 

దులు, జం, 

“ఆ ఊళభో కూరానారా బాగా దొరుకు 
య 

| తుందా? 

కూరముక్కు. 

చేవలలో రిక రకం, 

(“మోరపళక్కెెర దొండును భార 

పొ 
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ముక్కు. ... ఆది యగు మాలంబటు. “కూరి,_డు నంతలోపలకెా ... ఓక కల 

నతడు.) హంస 4.187. | గంటి? బిల్ల. 2.8687. 

కూరలు నారలు కూర్కు.పాటు 

కూరలు నారలు చాలి వూరింపక్ “కూ ర్కు_ పొటు లం దూణి కూటు 

మృష్ట మేల పొట్టకు.. | వారు? వరాహా, 11.126. 

కూర వండి కస వేర గోరు 

సిదాన్న ముండగా గడికోనం 
యు Cs 

వేశారు, 

తగనివని అనుట, 

తాళ, 

కూరా కగు 

కుమిలి బోవు; కూరవల ఉడికి 

పోవు, 
“ఈరీతిం గడుపునొప్పిం గూరా కె 

..యుడికక౯ా.? వేం,.పంచ, 4.260. 

కూరాకు కోసి తిను 

ఆకూ అలమూ తిను, 

“అడ వులకుక్కా మరలం బోయెద 

నచటం, దిరెెదం గూరాకు నోసీ తిని 

యెద,” భార, భీష్మ, 28. 

కూరాకు చేయు 

నలిపి వేయు, బాధించు, 

వవ్వుకూర మెదివిన ట్లు 

మెదుపు అనుటవై 

పలుకుబడి, 

“గుదెగుది గావించి కూరాకు చేనీ,)? 

గౌర. హరి, ద్వి. 1268. 

చమూ, కూరా కగు 

కూర్కి_డు 

ని దించు. 

వచ్చిన 

కూరొ్యని కూర్చొని చెవుల 

బోయు 

నూటణటిపోయు, 

ఏను శంతనుసుతుండు, గురుం CE TT ఇ 

డును విదురుందడు గా రొ ని 

నం. 5.175. కూర్చొని, చెవులం బోయ మె సవిశేష 

09 భార, స సం 1.14, 

కా అరు శ మ స ఇళ రు ర్చుంటే తప్పు, ల స్తే తప్పు 

కార్య... 

అనవనరంగా తవ్వు 

వట్లు ఉవయోగించే 

బడి, 

“ఆతని దగర మనం పని చేయ లేము, 

కూర్చుంటే తప్పు లే సే తప్పు.” 

వటువనాది 
వూ 

వలుకు 

కు 

రూర్చుకొను 

సమకూద్చుకొను, 

“తద్బలంబులన్, శ్రీ విలసీల్లం గూర్చు 

కొని.) రుక్కాం. 8.212. 

కూర్చుగుమ్మలు 

కూర్చు (దులు, అనగా 

తనవై కూర్చి గలవారు - 

“చెలువ దన చెల్మిక తెల బిలిచి నాకం 

గూర్చుగుమ్మ "ల వ్యా ర లీ కొమ్మ 

లందు? ఘమౌా, 6.27. 

అ రు కాజ ౨26.0 కరా 2 ఇష్ట మైన (వీయ 
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మైన” అనే అర్థంలో ఏ దం, 

త్రో నైనా కలు స్తుంది, 

“కూర్పు నునుమండు. 39 

భార, (దో. ౨,౨౨6, 

చూ. కూర్పుచుటము. 
వి 

కూర్చుచుట్టము 
ట్ 

(పియబంధువు, 

“కూర్చుచుట్టంబుగా భావించి.” 
పాండు. లీ.68. 

తాను కదలక నే వారికీ వీరికీ | 

తగాదాలు చెట్టు, 

“దాని కింక ప నేముంది? కూర్చొని. 

కోంప ట్రమ్ముతూ ఉంటు౦దిలి” భా 

కూలంకష మెన 

సమ్మగ మైన, 

నది బాగా నిండినవ్పుడే 

కూలములను (జ డ్లుల ను), 

ఒరనుకొంటూ పాటుతుందడి, 

అందు వె వచ్చిన వలురకుబడి, 
రా 

ఆయనకు ఆ భాషలో కూలంకప. 

మెన పాండిత్యం ఈంది.’ వా, 

కూలబడు 

చతికిలబడు, 

చూ. చదికిలబడు. 

కూర్చొని కుంప ట్రమ్ము 

| 

“కాలికి నూనె లంటి.” కుక. 2. 865. 

వాడు కూలికి చేసు న్నాడు.?” వా, 

66క్రూంల్రిక్రీ ఏడ్చేవాళ్లతో ఏం పని అవు 
తుంది??? వా, 

కూలి నాలి 

కూలివని, 

జం, 

“క్షూలి నాలికిన్ వ్యయ మొనరించి.” 

గుంటూ, పూ, పు, 14, 

' “కూలికీ నాలికీ పోయి ఆవిడ బతుకుతూ 

' ఊంది.ి వొ, 

' రూలిపాటు 

కూలివసి, 

| “ర్మ యమరుల కెటు జీవనము లందలి 

| వారల నాశ్రయించి నిత్యము గను 

 గూలిపాటుం బడి తారు చరించే 

దరు... పార్వ, 2,98, 

' కూలీ పటు = అద్దు 

పని వొరకు, 

“ఈ ఊల్లో కూలి పుట్రడం లేదు. 

అందుకనే పడమటికి వె లి పోతు 

న్నాను.” వా, 

కూలియాలు 

వెళ్ళ, "వెలయాలు, డబ్బు 

నకు వచ్చు ఆపది, 

“రొక్కు_ మిం గలుగువాండె మనో 

జండు గూలియాలికిన్ ౨? 

కమా, 8.148. 

' కూళతనము 

కక్కు రి; దైన్యం, 

6 పాంతబట్ర కె, కూళతనంబునం 

| శ్రభులకుం దనుమర్లన మాచరించి 
యున్.) స శుక, 2.869, 

కూళమారి 

కూళ ; దుషుడు, 
ల 
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“6కూళ మౌరి విధాత చేకూర్చి నిటుల” . కృతి యిచ్చు 
(ప్రబంధ, 655, 

కృతపడు 

1. కడచు, 

“కృత పడినకార్యంబు (గమ్మణిం బొడ 

మునే...) భార, కర. 1.226. 

౨, మరణించు, 

కకక్ట న్ఫి బి కృతపడిన -గాంచగేయుని బెస. 

భార, (దోణ. 1.6. 

లి, వే అగు. 

“సురకరి యో యది జరియించు "నేనిక, 

శొదవమల( గృతపడకొదమ యొక...’ 
Gs జ 

మార్క. 1.97. 

కృతపడ తప్పు కాచు 
G 

నెనకటి తవ్వలను మాఫీ 

చేయు - మన్నించు, 

“కృతపడ్డ తప్పు గాచితి నేడు.) 

బెమి. 8.94. 

కృతపటుచు 
గడపు, 

ఈఈ, _ _దినంబులు కడం[దోచి...బుతు 

వులు కృతపజచి...?) సాంబో, 1,178. 

కృత మెజుగు 

చేసినమేలు జ వీ కుంచు 

కొను, 

“కృత మెజు6ంగుదు రుపశార,| వతమున 

వ ర్రింతురు...” భార, విరా, 8.64. 

కృతయుగపుమాటలు 

న త్య కాలపు మాటలు, 

-“తాతలనాటి నంగతులు, 

5... కృతయుగపు మాట లిఫు చేల.) ' 

నందక, 29, 

t 
గంథం అంకిత మిచ్చు, 

“కృతు లిచ్చినసుకవుల.? 
రుక్మాం. 8.66. 

wa ed 

కృత్యాద్యవస్థ పడు 

మిక్కి-లి కష్టముతో కూడినట్టి, 

(వారంభ దశలోని ఇబ్బందులు 

వడు, 

కావ్యర చనలో (పారంభం 

చాలా అనుట వై 

యేర్పడిన పలుకుబడి. 

“ఆతగాడు వేలమిద పెట్టుబడి 

పెట్టాడు. ఎప్పుడో జా-గానే వస్తుంది, 

ఇప్పు డేదో కృత్యాద్యవస్థ పడుతు 

న్నా డం తే.) 

కృప ఉట్టిపడగా 

దయార నము వెల్లి విరియగా, 

“ఆ కశ్రాలుర (6 గ్భప్క యు టి పడగ 

జాచి నృపతి యొయ్య న నగుచున్. 00 

కళా. 6.160. 

క్షం 

బౌ, 

కృప చేయు 

అనుగ హీ మీంచి యిచ్చు, 

“నీవు కృప వేసిన వీ రథచాపతూణ 
ముల్ ౨) జెమి, 4.25. 

కృపవాడు 

అనుగ హాప్మాతుడు, 

4. ఎవ్వండు తేజరిల్లు నత క్ నీ 

కృప వాండు భార్లవీ 1? వి, పు, 1.208, 

కృప "సేయు 

అను గహించు; ఇచ్చు, 

“ఐఏ వేకపరిపాటియునుం నష సే ణు సె? 

వార, కీ పీఠిక. 80. 
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థాన్యం. 1 కరకాం ప్ర ఇచేచ్పే చేదో క్త ప్తంగా చెప్పే 

ధాన్యం రెండు ర కాలు-కృష్ణ మంచిది ౫ వా. 
Cd 

వచ్యము; అకృష్టవచ్యము= ' కెం పగు 
న్ని | 

లట నయిన, తా నంతట వండే గడ్డిగింజల 

వంటిని, 

కృష్ణా అనుకొను 

చచ్చి హోవు, 

“ఆ మునలిది కాసా కప్పా అనుకొంటే 

౪ ఆనీ ఆంతా విడిచే. . వా. 

కృష్ణారణ మగు, 

తనది కాకుండా ఇతరులకు 

ఏ దయినా డానంగా యిచ్చి 

నహూడు కృషప్లార్పణం అనీ, 

రామార్చణం అనీ ఎదవ 

(పీతి గా యిచ్చే. అలవాటు 

కలదు, అందు వై వచ్చిన 

పలుకుబడి, 

“వాడు చదివి తెచ్చిసాను అం యే 

పు సకం ఇచ్చాను, ఆది కృష్ణార్పణం 

ఆయి పోయింది,” 

కృషాషమి 
౯ 

(శావణ బహుళ అష్టమి, ఇచే 

కాస్ 

అన కరం అష ఇ గోకులాష్టమి. కర్టష్ట్రైడు పుట్టిన 

రోజు, 

“కృ ప్రాష్టమి నాడు గా డీయమరఠ లో 

(బహ్మాండం గా చేస్తారు.“ 

తె 

(అ 

అనగా కోపోది కృ మయిన. 

జెమి, 2.5లి, 

కెం పగుచూడ్కి 
కోవదృష్షి, 

లు 
కళజనపర౦ంపర సెం పగుచూడ్కొ్_6 

బూచి, పాండు. లి.95,. 

కెంపు దేజు 

ఎతు చెక్కు. 

“కన్ను దోయి, తుడి( శాంస్రుదేటు నిద్దుర 

మంపుతోడ.ి 

వద, రౌ, సుం. ఫు, 67. పం క్షి, ర్, 

కెంబసుపు 

కుంకుమ, 

“నునుపుగా దువ్వి తీర్చిన కెంపు 
బాలేందు పస మోటు నొనటి శకెం 

బసుఫు బాటు,’ శుక. 2.425, 
ఆ) 

కెక్క-రలు కొట్టు 
చి 

ఆశ్చర్యమును (వకటంచు. 

“గగరలు కొటు అని నేడు 
౧ డు 

వినబడదు. 

భ్యన్యనుకరణము, 

కుక్కు ర్ లై 

“ఈఈ మిల ఆత నలా అన్నిమాట లం 

? (ఓ 

టుంెకీ అంతా కక్కు_రలు కొడుతూ 

విన్నారు, చా, 



కక్క... *్చె 514 నెర కెల 

"కక గ్రారించి 

కోడిలా అటూ ఇటూ చెలికి, 
66 ళ్ వాడు కోడి కెక్కు_రిం చినట్లు కక్క 

రించి రెండు మెతుకులు తిన్నాడు.) 

వావిళ్ల ని, 

కెడగూడు 

1. గుమికూడు. 

కాశీ, 8.185. 

౨, కలిసి యుండు, 

“నటీ లేక నీతోడినీడ యె ఇడగూడి, 

పరంగినన న్నింత.౫” 

లి, భోగించు. 

“మగనికి వఎెజఅటవక యింటికిం దగం 

దానే కర్త యగు-చచు6 దత్సరవృ తీక, 

వగ గల చె వెలిందిరి గడు, మగువం ఇడ 

గూడు వాడు మదనుడు గాడే.” 

మల్ల, 2,178. 

కెడెరయు 

అడ్డదిడ్డముగా వడి యుండు, 

కలగాపులగ మగు, 

“మృగంబుల యెలుంగుల తోడం 

"గ డ్చెరసిఎ) కాకీ, 1.98. 

“సాంప్ర మిఏలంగ జోదుల యంప 

పాదుల, దీప్తులును లేంతనవ్వుల దీధితు 

లును, హోరిరక్కులు. గెడ్చెర. శగుచు 
'వెలుంగం చేరు లరిగె ను దామతం గౌర 

వేంద 19 భార, శల్య, 1.104. 

చూ, క డ్చెక సగు, 

కెడ్చెరసు అగు 

అటూ ఇటూ చెల్లా చెద 

రగా అడదిడంగా వడు, 
Gs GB 

కక్క డ్చెర సె పీనుగులు పడువుం Ue 

శయుం బడియెక్.?? కమా. 11.127, 

pre 

| 

కెరలి పడు 

తంరవడు, 

“కెరలిపడి జనని దూజుట్క ధరజణీపతి 

ననుట వెట్టైత సము.) పారం, 8.82, 

కెరలి యాడు 

ఆనందముతో తాండనవించు. 
ఈ స్రాద్రాచ్సయండు దనుజసుందరీసహి 

తుం జె...కరలి యాడుచు మధుపాన 
' కలి కలి.” ఉత్త, వారి, 5.47, 

కెరలుకొను 

"లేదకొను; ఏపుగా చెరుగ్గు, 

“వాడక |వాలక "తెవుళులం గూడక 

తగ నల "రలు కొని నవకము లె... 

వీడక "సస్యంబు లిశుమ వీడె౯ా "జ 

కుకా)? భాగ, 10. వూ, 757. 

కెరలు వొడుచు 

శకరలుకొను. 

“అతనిచేత నున్న యమృతక౦భము 

నూచ్వి కెరలువొడిచి సురలం గికరు వెట్టి, 
పుచ్చుకొనిరి యసురపుంగవు లెల్లను.) 

భాగ, 8.295. 

కెరలెతు 
Panne 

చూ. కెరలుకొను, 

కెర్లుకొను 

కలవరించు; కేకలు వేయు, 

ల పాడు ని (ద లే కెయుకిొ ని 

లేచాడు,” వా, 

“మేలును చెల్చుచుం గేక' లిడుచు గరు 

కల్ల 

కొొనుచును వచ్చె re డుబుడ క్రి 

వాడు)? 

చాం'స 227, 

కెలవాడి 

కిలాడి, టక్కరి, 
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“రసీకోం డగు కెలవాడ్కి అప్పం డగు 

కిలవాడి, 

కెలు రేగు 
గా 
విజృంభించు. 

“కెల్లు చేలగ చేహ మంచే కిమ్ముల 

చుటరి.? 
ee 

కేకట కెమ్మట లాడు 

పరిహాసము లాడు. 

-శీకే యని అణచుచు వరి 

యాచకము లాడు అని 

వానిళ్ళ ని, 

“గరి జేశుం (కట గామ్మట లాడి, 

యును సరసము సేనీయును గేలి సేసి, 

యును,’ 

పండితా. ద్వితీ. మహీ. పుట, 11], 

కేకలు వేయు 

కోపించు., 

కళ చేకొని యొనరుతు మనుచున్ , కలు , 

జేసాడిని సమరేశలీరతి యె.) 
“వీ. 12.188. 

కేకసలాడు 

నవ్వుతూ చవ్చట్లు కొట్టు, 

చూ. కేకిసలు కొట్లు. 

కేకినలు కొటు 
6 

-శీడంతలు కొట్లు. 

ధన్య నుకరణము, 

“నాట లిచీ పోనీక పట్టుచు6 “గ్కిసలు 

నొట్టుచు నొకరొకరి6 జీయచు... 

కళా. 6.225. ' 

ేక్రొని పారిం జూచం గేకిసలు 

నొట్టుచు బోటులు చాని నవ్వంగన్ ౨? 

పారి. 3.]6. 

చూ, కేకసలాడు. 

తాళ్ల. సం, 12.4. 

తాళ్ళ, సం. 7.256. | 

బాడీలు చెప్పు, 
రమా. 18, 

| కేరడము లాడు 

'_ వ్యకోక్తు లాడు; హాన్యమాడు. 
 “శకేరడము లాడుసతి మధ్య ధీర? 

నరస, 2.29, 
' ాకీరడము లాడుచుండినేనిం గవియు 
పాండవచాణాగ్ని గాదు సుమ్వె,తమ్ము 

' తమ లోభ మనుచిచ్చు దరికొనంగం, 
చెగినవా రయి పోదు రింతియ తలంపటి 

భార, ఉద్యో. 1.858. 

' కేరియలు వాటు 

కెక్క-ర్లు కొట్లు, 

“జీట్రీక కల్లు (చావి మదనింధుర గా 
మిను లన్ని ేజీయల్ వారుచు గౌడు 

గీతములు వాడుచు. కమా. 6.45. 

కేల కపోలము లూదు 

చెక్కిట చేయి చేర్చు. 

చిం తా సూచక మైన అంగ 

సికియ. 

“ఎన్నిభవంబులన్ గలుగు నితుళరా 

సనసాయకవ్య ధా, ఖిన్నత వాడివ త్ర 

లయి కేల గపోలము లూందిఎ) 

మను, 957, 

కేల నోరు మూసికొను 

ఏ చెనా అలా చేయతగదు 

సుమా అని చెవునపుడు ఆడ 

టె వచ్చిన పలుకుబడి, 

“ఆనుచు నొయ్య. బలుకుచును జూప 

బియు నొక్కు, ముగుద కేల నోరు 
| మూసీకిొనుచు,? కళా. 7.146, 

| 
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చేతు లదరు చేయి వట్టుకొను; చప్పట్లు 
ఒకవని చేయుటకె తహతహ;  క్రాల్రు, 

పడుటను సూచించు అంగ 

66 _ _రాజనుతుండు చరమాంబునిధిన్ , ' 

మును రవి 3నెజయు -ఏంకటి, గనుల | 

గొని కే లుట్రిపడంగం గట్లాయిత మెం) 
న శుక. 2.210. 

కెలుదండ 

= దండ, కేయూత, 
(cn 

శ్! 

దశా. 7.28. 

కేలు మోడ్చు 

నమన్క_రించు, 

కేలు మోడ్పు 

నమస్కారము. 

కేలు విడుచు 

చేయి ఊపి ఆరంభించు డని 

సూచించు, 

“పోర నొండొకంటిం బొడుచుట కవ! 

సీశ్క విబుధరిప్రులు కేలు విడుచుట 
యును)? _ కవిక. 2.151. 

కేలు సాచు 

చేయి సాచు; ఆరించు, 

ధింపద్కు (కిం చ విరోధికిం లు 
సాపు, వసు. 1.65. : 

కేల్రొనగు 
నమస్కరించు, 

“వ్యా ఘపురస్థలియందు మహాచాహు 

స్వామికిం గేలా-సలా దహితముగ. 
వాంస. 421కి, . 

“6 కేవల్ కన్సడంజేయు "నెచ్చెలియతో. 

_సేల్ళేల దటించి వా, వావె చితిని 
| వ్ర రా 

ముచ్చటాడ నకి...) 

వాంస. 1.82. 

చూ. కేలు మోడ్చు. 

"కేళా కేశి 

జుటు జుటు పటుక్ెని, 
లం ౧౧ ee 

క్టేశా శ్రేరిం బెనంగుచు.)? 

కుమా. 12,168. 

శేరిక సేయు 

“జక్క ణిరవండి మేళముల 

పాగడు, స్తుతించు; 

నొక క వితము చేయు, 

బొమ్మలాటలో నటికీ శేలిక 
చేస్తారు. ఎవరో బహువుతి 

ఇస్తే ఆమాట చెప్పి వారిని 

పాగుడు తారు, 

బ్రక్టే- “క్రేలీక్ష మయొనద్చు, ేళిక 

నలుపు మొ, 

ఓకె 

6. _. సెంబళి కోలు నలి దూనీకొని “కేళి 
య | కలు సేయువారు.* 

“శ్రీకాంత దా నయ్యు. (బియు నిలో పండితా, (పథ. దీమా. పుట. 160. 
' “వణలుచు బాలుని వామపాదంబు, 

గిఅగిట గాంబట్టి శేలికల్ సేయు.” | 
పండితా, (పథ. పురా. పుట, 48], 

శీలి క్ర 

సల్పిరి.?? రామొ, 

“శకేలికం జోకయు లీల నటింప” 
బస, 7.154. 
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కైంకర్యము చేయు 2. లక పెట్టు 
కాజేయు; చవ చేయు, “క కేం డతండు సురల. 

గ ణి 

హర, 8.5. 
చీ వ చేయు అనలు అర్థం 

ఏ, ఇండి వేసుకొను. 
అయినా వ్యంగ్యంగా సా. 0౧ 

లా శన ఉన _ “జాయలక్ష్మీ సతితో నన ౦0గవతి 

జేయు ఆ అర్థం 0 . నిచ్చం గైకొనం గోరి... 

యోగిస్తారు. వైవ్లవులలో విక, 4.54. 
మాత్రం. వుంచి  అర్థంలోనే. 

ఇది అలవాటులో ఆంది. 

“వాడు ఇ ంట్లో ఉన్న స్ప్రే ఉండి, 

4, పట్టు, అనునరించు, 

 “డరమాశాంతరవీధి కాని,’ 

పె బ్రలో నాలుగు రూపాయలూ. 

కైంకర్యం చేశాడు. 

కె కానుక చెయు 
రా 

కానుక లిచ్చు, 

వెొందల్లా6 గానలోే 

వాని గుం, ప్రులుC 7 శానుక చేసి.. 

యయా, 1.104. 

““జవాదిపిల్లులు 

ఇమే. 

విక. 2.115. 

ఇతర చ్చాయల 

లోనూ (వయు కం, అవన్నీ 

ఏనిలోనే చేరనూ చేరును. 

ఇలాంటి 

కై కొలుపు 

చూ. శె కశాన్క. సేయు... 

హంస. 2.57. 

నూ ఇ కానుక చేయు, 

చై_కూలి వడు 

దినకూలి చేసుకొని (బతుకు; 

కూలి నాలి చేసుకొను. 

క6ద్రా డవలి గడియించుకొనుచుల "౫ 

క రును కెకాన్క_ కోరి. 

_లటులే ల) 

కూలి, వడీ రాజనములక నొడంచాటు. 
చేస్తీ)? 

శ కొను 

l. (గహించు, 

ళ6జ్ర గ త్త్యంయం౦బు గావం 

౫ కొన్న నీవు?) "'' ఉత, హారి. 4.96, 
(= 

బుస. 4.117. 

ఒప్పించు; ధైర్యము గాల్పు, 

డె కొ క్రైకొల్చు 
పురికొల్పు, 

భా, 10. ఉ. 800. 

కె కోలు 
రా 

(పకిజ్ఞ ; నమ్మితి; అనుమతి, 

“నా కెకో లిచె రం డాడల న్నా. 

నాలుక మోకులము చారి నాలుక 

నింహా, 5.198. 

నమన్క_రించు, 

కె చెజు యిచ్చు 
రా + | 

తనంత వట్టుబడు, వశ మగు.. 

“పీచిన తన నిడువాలు విలోచ నముల 

చెలువమునకో లొంగి జలజముల్ , క 

ఆ యిచ్చి ననం గే లీవాలితనలిన 
హై. మా కలికి ధరియించచున్ ౨” 

'వరావా, 11.50, 
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లు 
ఇ కెజొ 

రా 

గుజిం కళ్ళం బిగించు, 
లు 

“విభుండు వాయయు డిగి హుసా, కె. 
కెజా చేని మహా నోకవాతలమున | 

“కపద మిచ్చువారలును గక్కు_నం 

బద్యము చాపు వారలున్ ఎ 

నిలిచి)? భోజ, 2.50. 

చం( దా 9.111. శె "సెక్కు 

వ కె జీతగాడు | వాగ రెక్కు._ ; మ_ల్తెక్కి 

జీళాని కున్న నై సనికుడు, తూలు 
భార. ఆశ. 1.7లి, | 

(ం ' ౩ పు మిగులు 
కె జీతములవారు 
రు శ 3 చెక్కు 

కై జీతగాండు. _™— 

కవ. 2.148. | క్రై మోడుపు 
చూ, క జీతగాడు. నవుస్కారము,. 

పంగా పడ క్రై_ తప్పుగా పడు . కెలా గిచ్చు 

చేయి జాజీ పడిపోవు ; తప్పి. చేయూత నిచు*, 

పోవు, కతన పాణిపల్లవము కిలా గిచ్చి 

“కంగు కంగునం నేల గాతప్పుగాం విప 4.86. 

పడు, వేంటమ్ము లేలిక దాంటి చా౭టి.)? “పరి, జనములు కెలా గొసంగ స్నానో 

మను. 4.108. న్ముఖుC డు విజయ. 1.55, 
ళ్ అర్ శి 

వాయము. జెమి, 5.168. ఈ 
Pn చేయూత నిచ్చు. 

చై_దండ యొసగు “చిగురాకు వంటి కెంగేలు, గారము 
చేయాత నిచ్చు, మొాలణంగ6 గలా నొసంగి 

“అవిక కట్టడపు దోరఫు నిగుజంటీలు, 
౧ 

రనుల తాద్యుతికిం గదండ యొనంగలిి 

వర. రా. అయో, పు, 286.పం కి, 15, 

ర్రై_వశముగా నుంచు 
శుక, 1.289. 

““ఆదరమున శతమన్యుండు, కెదండ. అధినములో నుంచు, 

మొసంగం) పారి. 8.28, ' “రఘుపతి తనవేతి విల్లు వరుణుని 

చ్ దువు పెట్టినవాడు 

ఆయుధమును వదలినవాడు, 

కన్హోడ్తు వుచ్చినవానిని గదువు౬ం “బెట్టిన 

వానిని,” ల 
ఛార, ఫీష్ము. 8.808. 

యందు6 గవశముగా నుంచి.) 

వర, రా, బా. పు, 287. పం కి. 10. 

కె వస మగు 
QQ 

లోబడు, వశే మగు, 

“చాన వెఖరిన్ , హేమన గేం ద ము 
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నన్. విప. 2.10. నొక్కి) రామా. 7.258, 

"ఆ శై (వాల బండు “ఆబ్బ! ఈ చలితో వేళ్ళు కొొంకరలు 

పోతున్న వి.” ॥ 
వాలిపోవునట్లు నిండుగా a వా 
వండు, ' కొంకి కొంకక 

కా (వాల బం జె కలమవనంబుల్ .)”. జంకు కొంకులు లేక, 

కుమా, 6.119. “వల చంగునను దాంటివడి చేయు నొక 

కె (వాలు ' లేటిల గొంకి కొంకక (తొక్కి కూల్చి 

తక నొకడు? శుక, 1.2683, 
శ అఆ 

వాలిపోవు; వడు, చూ. కొంకికొను. 
వాలడం మిది పొద్దు వాల్ | ' కొంకికొను 

నట్లుగా అన్న అర్థంలో. నంకోచించు. 
వయసును పోల్పుట అలవాటు ““అనుమూ నముతో నొక కొంత కొంకి 

కూడా ఉన్నది. “నేను పెద్ద క కొంచు.?) వాంస, 1.89. 
వా కయి పోయాను, సాయం కొంకి తెంచి ముడి గొంపే 

త్రం కావచ్చింది.” కుటుచ 

చెడిపోయి, సరి చేసికొంటూ 

కరార్ప్పుంకు ఉన్నది తక్కు 

వె పోతుంది అనుట. 

Ae తెంచి తెంచి ముడీ 

(| పాయ మింతేకు మిగుల వాల 

కండ.) కాశీ, 1.7. 

కె సేయు 
(cn 

అలంకరించు, అర్చించు. 

“ఆ సమయమున గుమారిం 7 సేసి...) 

“షీ మును పూబించితిం బిమ్మటన్ కదా! 

హరియు నంభోజాతగర్భుండునున్ , గని. తాళ. సం. 8,175. 

చేని ర. అల " 0 రు ఫీమ, 4.208. క ౨కి కస 
సంకోచము, జం, 

కొంక నక. “తొడల నిద వోయెడు దుష్ట 

ఒకరర మైన నక్క, 'మృ్నముం నొంకు కొసరు లే కిటు 

“కీమలు గాకులుం (గిములు జింకలు లేల గూల (దోవు, విక. 8.97. 

నక్కలు. గెంకినక్కు_లున్ , “కాంకు కొస రించుకయు లేక కూల 
భార, అశ్వ. 2.117. దాను విరా. 2.128, 

కొంకరలు పోవు కొంకుపడు | | 
| 
| 

చలితో సొట్టలు పోవు, సంకోచించు, (టౌన్, 
i 
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కొంకుపాటు 

నంకోచము, 

కొంకు పెట్టు 

నంకోచించు. 

“కాంక పెట్టక పెనుగద. బెట్టు 

జేయ " భార, సౌపి. 1.169, 

కొంకు వోవు 

కొొంకరలు వోవు, 

“ఆపదం, బొరయక యుండ. జేయుము 

(పభూతప్రు సీతునం గొంక వోయె 
డున్.) భార. శాం, 8.818. 

కొంగకాళ్లు 

పాడుగాటికాళ్ళున్న వును. 

| ష్యులను వెక్కిరింపుగా అనే, 

మాట, | 
“ఆ కొంగకాళకవ పిల నెవ్య రిసారు . 

C౧ a) ది 

రా ఖై? 

కొంగజపం 

బక ధ్యానం, 

పెకి మహో సాధువుగా నటిస్తూ 

లోన కు [టలు వన్నువారి 

యెడ ఉవయోగిస్తారు. 

టం 

సంచతం|త్రంలోని కొంగ ఎ 

చేవల కథవై యేర్పడిన వలు 
కుబడి, 

“వాడి దంతా కొంగజపం, 

కాస చనువు చిక్కి తే ఆ పిల్ల 

లేష్రుకొని పోతాడు. 

వాలంగ దివియు 

వాని నెక్కు-వ 

అని" కావచ్చు నేనూ? 

నరిగా తేల లేదు, 

వేయు" 

' *ప్రోలంగం( నొంగని. బొడిచి వంగనిని, 
(వాలంగ దిగిచితి చేల బింకంబుతి 

బస, 7.155, 

కొంగ మెడ 

పాడ వెన “మెడ, | 

కా న నిరననగానే అంటారు, న్స్ 
“ఆం! ఏ మందం ఆ కొంగమెడా 

అదీ 19) వా, 

కొంగల మల ల్లయ్య 

వట్టి డాబు మనిషీ, 

' కొంగవాలు 

ఒక రకమైన కత్తి, 

కొ”ంగవాల్న అకులు 

కత్తితో వడిన గాయములు, 

కొంగవా లనగా ఒక 'రక 

మైన క్తి, 

(6g 0% వాల్న అకు అంగుళులం బట్టుచు. 

గుట్టిడ 'వెజ్జు నర్యయు 

ఆమ్, 721. 

జబ్బ, లంట6 

వాదు, 99 

' కొంగు ఈడ్న్సు 

బట వటి నిలవేయు. 
అ లట 

ఒంటిమిట్ల, 84, 

కొంగు జారు 
ఆ యింట్లో 

చెప్పుడో 

నళ. 

కొంగని బొడిచి వంగని  * *గధనము 

అట జారు, 

తాళ్ల, సం, 6.156. 

కొంగుబంగారము. వంటిమాట. 

“కోరి భజించు వారల క్రోం నొంగు 
గొవ్చవానిని తగ్గి చి తక్కువ ' ధనం బయం? 
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కొంగున కట్టుకొని తిరుగు అపూర్వవ స్తువు; మనోరథ 

తన వశవ ర్తిసిగా, తన వను. 

ఐంటెన ఈంచుకొను, 

వది ము EN ౦ గా భార్యా 

భర్తల విషయంలో (వయు క 
జాలి అణాల 

మవుతుంది. 

666 పిల ముగుళ్లి కొంగున కట్టుకొని 
aa) 

విరుణుతూ ఉంటుంది. వాడు బయటి 

శ్రేం. వస్తాడు జ్జ వా, 

కొంగున నగ్ని దాచినటు 
(గ 

ఊడాచగాడని దాసిని దాచ 

గనూడనిచోట దాచినట్లు. 

కొనె ననువట్ల ఉవయోగించే 

పలుకుబడి, 

“మమ్ము నంద ఆఅ చెవ్యని 

యెక్కు_ డే G౩3 సంగరంబున6 

పటి, నట్టి కర్ణుని గొంగున నగ్ని 

డాలంచి, నట్టు రము యి దాంచితో 
యమ్మ చెపుమ!” భార. (స్త్రీ, 2.170. 

కొంగున నున్న చిచ్చు 

- వినాళకారి, 

 ఒడిలోని అగ్ని కాల్చి తీరును 
కదా! 

““సురలకో గుం డెత లడము, సూరుల 

డె.ం.దములోని కొం, ఇే-చరతతి 

కంటిలో నలుసు, సాధ్యుల కొంగున 
నున్న చిచ్చు, భూూసురులకు నెల గాడు 

మెడం జుట్రినపాము....?' 

భాస్కు_. యుద్ద. 

కొంగున ముడిచిన మలి 

'అందు బాటులో నుండు | 

పూరకము, 

_ “ఈనాడ్రువుల పజంతుక మగనికిం బొడ 
. చూపని తనదుళూపు పాొడగనిపిం చెన్ , 

కొంగున, ముడిచిన 

మణి గాదె భ క్షముఖ్యుల కెల్లన్ ౧) 

' జడినిధళయను(6డు 

| పాండు. 2.48. 

చూ. కొంగుబంగారము. 

కొంగు పట్లు 
-చీహి ఆను 

“ఎవ గెంతే మాట రాని చ్చిన గొంగు 

వట్టితె మునీశ్వరులార !*” పాండవో. ద్], 

ee స నెన్ని కాలు వచ్చినా ఒక రిముందు 

కొంగుపటి యెరగ నమ్మా తల్లీ, 95 చా, 

| కొంగు పట్టుకొ ని తిరుగు 

 వి్భేయు డె ఆజానువరి యె 
ర మా 

్ యుండు, 

66 వ్రాం డెప్పుడూ "“శృళౌం కొంగు పటు 
గం లు 

| కొని తిరుగుతూ ఉంటాడు 

FF 
| కొంగు పట్టుకొని నిలుచు 

| భిక్షు అడుగు; యాచించు, 

“ఆవిడ ఒకరిముం చెన్నడూ కొంగు. 

పట్టుకొని నిలిచి యెరుగదు, ముసలి. 

తనంలో యాచిస్తూ ఉంది)? 

కొంగు పజచికొని 

కోవమును, దుఃఖమును 

సూచిస్తూ చెట [కింద వచి 
కొని (వరుండు. ) 

వడక వేనుకొనకుంజా విట 

వెజబగునే వజచుకొ నుట 

నపహాజంగా కోపాన్ని సూచి 

CRE 

ER 

సుంది, 
గీ 



కొంగు.కొ ంగు గలి కొంగు... కొంగు 

““గుబ్బకవమోం౭ది పయ్యెద కిెంగు పటుచి, 

వలంబవళించు మగువ కన్నీరు. 

దొర.) 

శుక 8.488. 

కొంగు సజదు 

l. వ్యభిచరించు. 

చొంగ చాటుగా వ్యభిచరించు 

వారు సామాన్యంగా ఎత్త ఎకకడో ' 

ఒక-వోట మంచాలూ, కు 

పులూ లేకుండా కొంగునే ' 

| 

“కేప మొకింత లేదు బుధకోటికిం 

నొంగుంబసనిండిఎి విజ, 1.88, 

చూ, కొంగుబంగారము, 

కొంగుపెడి 
రా 

అందు ఖాటు లోనిది, కొంగు 

బంగారము, 

“కోరి నుతిం చినచారి కొంగుపెండిం) 

తాళ్ళ, సం, 6.178. 

“కొలిచినవారల కొంగు పెం డితండు.ి? 

తాళ్ల, ' సం, 9.1830, 

పరుచుకొని వడుకొంటా రను కొంగుపై డి యగు 

మె వచ్చిన పలుకుబడి. 

వార ను బం-గారువంటి నిన్ను. 

నానీ పలుగాకలకుం నొంగుపజుచు ! 

చెలుల, నంటి...) నుక, 9.120. | 

చూ, కాలెతు, 

ఇ, కొంగు వటు, 
లు 

వ దైనా భిక్షకు పాత్రకు 

బదులు కొంగు వట్టుట కూడా 

అలవాటు, అందు 
(ean 

అరం, 
య 

కకకాాంగప 

శతొజికు ,) 

రామలి. 29, 

ఈ అరంలో ఈ మాట వాడు 
థి 

కలో లేదు, వాడుకలో దీని 

రూవం కొంగు పట్టు, 

చూ, కొంగు పట్టు, 

కొంగుపసిడి 

వచ్చిన 
| 
| 
| 
| 
| 

పజ చిరి న్భపతు లాళాటి 

అందు బాటులో ఉన్న 

అమూల్య వస్తువు, సులభ. 

లభ ట్టు: 

అందుబాటులోని దగు, 

రా రినవ రా లే కొంగు-పె 

తాళ్ల, 
కొంగుబంగార మగు 

సులభలభ్యో మగు, 

అందుబాటులో నుండి ఎవ్వడు 

పడితే అవ్వడు ఉవయోగించు 
కొన విలయిన ధనము వంటి 

దగు, 

కొంగునందు క ట్టు కొన్న 

బంగారము అంతే కదా, 

““రామానుజయ్య దాను (పా మా ణక 

ముద కొొంగుబంగార మగున్ ఎ 

పాండు. 1.65. 

చూ, కొంగుపసిడి; 

కొంగుపపెడి, 

పెండి గాదా. 

సం, 7.288. 

కొంగుబ_త్తెము 

కూలి గింజలు, 

నామాన్యంగా కూలి గింజ 

లను కూలీలు ఖొంగులో 



కొంగు..__కొంగు ధ్లిలె కొంగు. కొంగిొ 

పోసుకునే ఇళ్ళకు వెడతారు, 
అందు వచ్చినది, 

చి 

శళన్చిలి శివ 

రప్వురి6 

కప్ప కావలికి నిల్పుదు 

గొంగు బతెపుం౦, 

కీయకిొల్సి హలికుల్ బికిరంబు పొ'సంగు 
వేలుపున్ ౨’ చందా. 1.25. 

కొంగు మాయు 

ము టగు. 
లు 

(టౌన్. 

| చూ. చెబిగు మాయు, 

కొంగుముడి 

1. వశవ రిని అయినది, 

శ“ఆంగన చాకో 6 గొంగునుడి యె తగ్గు 

నీ విపు డిచ్చునీవి... 

రామా. 4.162, 

౨, ఇష మెనది, 
రి ౬ 

అందుబాటులో నుండునది, 

6. ......శుభపసంగ మంగనకు 
నొసంగం గొంగుముడి గాబె భవద్వ-చ 

నంబు...) వసు. 8.415. 

కొంగుముడి వేసికొను 

తప్పక అవుతుంది అన్న నమ్మ. 
కంతో ఉండు. 

“మది తహతేవా విడిచి యి(కక్కా ముద 

మున 'సతులార ! కొంగుముడి వేసీకొనుం, 

డిదె నేంటి మాపటికిం గూ, ర్చెద వాలా 

యముగ నేను (బెయులను మిమ్మున్ =’ 

ప్రభా. 5.85. 

కొంగుముడులు 
పుణ్యతీర్థాలలో స్నానాదులు 

నిర్వ ర్తి ర5చేటవ్వుడు భా ర్యా 

భ_ర్హలు కొంగుముల్లు చేసు 

కోవడం ఆవారం, 

గొలువున 

ఆతని వంచకొనకూ, ఆవిడ 

చీరకొంగుకూ వేసే ముడులు 

కొంగుముడులు, 

ఇ దెహుడూ బహువచనం 

లోవే ఉంటుంది, 

“తిరుమల కంచి పుష్పగిరి తీర్ణములుం 

జని కొంగుముళ్లతో , వరముల దంప 

తుల్ వడయ.. వాంస. 2.85. 

కొంగురొక్ళ-ము 

ధనము; ఈవలసిన డబ్బు, 

మామూలుగా పూర్వం 

డబ్బును కొంగున కట్టుకో" నే 

వారు, అందుపై వచ్చినది. 

““కాలంది పుణ్యపాపాళే కొంగురొక్కు_ 

ములు వెట్టి, వల చెంచి బేర మాడ వేగి 

రమె రారో!” తాళ, సం,8. 170. 

కొంగొంగు రను 

కొంగలు అలా ఆణచు, 

ధ్వ న్యనుకర ణము, 

కకాంగలు వెలలగి కొంగొంగు రనంగి 

వార. 5.16. 

క్"ంగొడ్డు 

కొంగు వటుచు; 

సుఖ మిచ్చు. 

ఇది కా లెత్తు అన్నట్లు నీచ 
ఆలో య 

మునకు లోబడు అనే అరం 
యి 

లోనే ఈవయు క్త మవుతుంది, 

“ఆండుపుట్టువు లోకంబునందుం గప 

ముందు€ గాసువీసముల కె యబ్బినట్రి, 
' పురుషులకు చెల్లం గొంగొడి డి పొట్ట పోషీ, 

కొ"నెడి -నలయాలి (బదు కెటి దన 

చల లై” పరమ 8.207. 

చూ. కొంగుపజుచు, 

సంభోగ 
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కొంగోడు వడు 

ఒణిగిపోను, ఒడ్డిగిల్లు, 
“కలపర్యతే ములు కోంగోడు వడియె??? 

రా, 2,కిరి. 

కొంగోడు వోవు 
ఒక మంచంకోడు వదలిన 

“కుక్కి. వడిన మిగులం గొంగోడు 
వోయిన...నుల్కు_ మంచ మొప్ప. 

దండు)” వి. పు. 8.2]5, 

కొంచవడు 

అల్బత చెందు; న్యూనవడు, 

““కాంచపడితి నొక కొన్నాళ్లు, ఇంచు 

కంచు కిపు జెజిగితి నే.) 

తాళ్ల, సం. 11.2. భా. 17, 

చూ. కొం చెపడు. 

కొంచపణుచు 

కించవపణుచు, 

“తనుం గొంచ పజతురె తరుణుల 

లోని 

వర, రా. కిష్కి. పు. 857. పం, 17, 
చూ, కొంచెపజచు, 

కొంచపాటు 

నంశయించు, 

(టౌన్ 

కొంచియము చేయు 
కించవబచు, న్యూనత వజచు; 

తక్కు_న వణుచు, 

జ్యా మోదయము కొం-చయము వేయ 

-సాతెం-చచి, శా మో దయము హెచ్చల 

చంది. 4.45. 

జయిం చినవాడివిలి 

కొంచె. కొంచె 

“కూర్మి నందన నింటికిల గిెంచు 

బోయె, హర, కి,రిరి, 

వెదికులలో - ము ఖ్య ౦ గా 

వెద్దవారిలో ఈ రూవం నేటికీ 

ఆలవాటులో ఉంది, 

అయితే ఈ యిని గా 
మారడం కద్దు. 

| “వారీ మంతిని కీయనో వెలకు 

| మార్చనొ మేటికిం గొంచుం బోయె ద, 

త్యంతరయాన ...” 

వహాం'స, 5,288, 

“రః ఆర న కొంచదబోరాలి చా. 
యు 

కొొంచెక తె 
బాల 

““ఉవిడ నీ వెంత కొంచెక తెవ జయం 

| తు గాపుం జేసినగరితవు శావె నీవు) 

కవల, 4.178, 

ఇదే అరంలో నేడు “సీ వేం 
థి 

తక్కువ దానివా ?__నీ వేం 

సామాన్యురాలివా అంటారు, 

శ, ర, చెప్పిన 'సామాన్యు 

రాలు” సరి కాదని వావిళ్ళ ని... 

. అమాయకురా లనుట నరి 

కాదు, 

' కొంచెకాడు 

| గోకొంచెకాండప్కె య న్న న్న నఖా(౫ 

నిర్జీ తారివి గాడ) శుక, ౨,285, 

' వాడుకలో రూవం: 

“పి వేం సామౌన్యుడవా & దేశాలు 

బో 
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“వా జేం తక్కు_వవా డా డేశం తిరిగిన 

వాడు.” పొ 

నూ కొం చెక తే. 

కొంచెపడు 

1. కిందవడు, న్య్యూన వడు. 

“ఒరు నొద “కేగి _హాన్యము, పరికింపంగ 

బుత్క్భృపము .. శివభ. 5.94. 

2, ఆనంపూర్ణ ముగు, 

“తరుణి నీచేత మదనతంత్రంబు "లెజు6 

గం గోరి యున్నాండునాయాన కొంచె 

పడక, యుండ సురతసుఖాంబుధి నోల 

లార్చి; యింపు సాంపార నన్ను మన్నింప 

వలయు” వి, పు. 2.217. 

వ, తక్కు. వగు, 

“తండ్రీ నీ (పాసాదంబున నన్నియు 

నమకూఅఇడు౦ గాక కొంచెపడి 

యుడు సేఏ” భోజ. 6.19]. 

కొంచెవలుచు 

న్య్యూూనవజుచు, 

66 వాసి గను మమ్మ కోల శీలఅవ రనములు, 

కొంచెపటుపక...ి”’ 

వరాహా, 2.121. 

కొంచెపు కవులు 

_ కుకవులు, అల్పు లనుట, 
“వంచకు లగు కొంచెపుంగవుల రవళీ 

యదలిం-బిలి” పాండు. 1.16. 

కొంచెపునరుడు 

అల్పుడు, 

సుమతి. 40. 

కొంచెపువాడు 

అల్పుడు, 

ఉపరిమా రు6 గొం చెపువా రె యున్నె 

డన... భార, ఉద్యో. 1.14. 

కొంచె మగు 

తక్కు_ నగు. 

“ద్కిక్సీ మా గోళము నంతకంతకును 

నొంచెం బయ్యె లేంజీంళటిన్ ఎ 

జెమి, 5.15న్, 

ద & ' కొంచెమా 

చేడి కొం చెపడియెడుకన్నన్ , మరణం ' 
సామాన్యమా. 

“అమ్మానినితో పొందు కొంచెమా.ి 
శుక. 4.106. 

కొంచెమా నంచెమా ? 

అదేం తక్కువా? జం, 

“హతే పోయి దను కోడాని కటేం 

కొంచెమవా నంచెవూా? పదివేల రూపా 

యే $) నా, 

చూ, కొంచెం నంచెమొాళ?ి 

కొంచెము గొపు 

ఏ కొంఛచెవోూ, 

క నొందెను గొప్పు సంతసము గాల్సిన.? 

పాణి. 1415, 

చూ. కొంచెమోా గొవ్బో, 

కొంచెమో గొప్పో 
ఏ కొంచెమోా, 

66క్రాంచెవోూ గొప్యో ఒకరికి సాయపడి తే 

వారూ మనకు సాయం చేసారు.” వా, 

కొంపెకోణంగి 

కొంెకువాడు. 

“వాడు ఒట్టి కొొంకుకోణంగి.? వా. 

చూ. కొం చుకో శాలు, 

కొంపెకోణాలు 

చూ, కొం 'టకోణంగి. 

' కొంపెపాడి కట 
CA) 

భూ రుడు, దుష్టుడు. (టౌన్ శ 
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కొంటెభాగోతులు 

కొంటుకోణంగులు. 

కుక్కు. 22 

కొండ! 

అదే గొప్పు ఘనకార్యం, 
““రండల కొడుకులు యాచక్క తండం 

బుల “కేమి (తవ్వి తల కత్తేరా, చెం 

డాకు లాక్కు పోకయుం గొండ 

సుమో దానళర్వ కోమటి గుర్వా ఓ) 

_--చవాటువుః 

“కాండ ధరించుట నాకొక కొండాళ€ి) 

గలుగు నధికవసుతతి హరి కొనలగన్, 
' గొండంత చేవునన మట, కొండం 

వారి, వూ. 7.179, 

కొండంత.... 

“కక్రాగాడుకో ప్రుశుడు నని కొండంత 

యాసతో, నుండంగ.6 దుదిం గూంయు 

రుద్భవిం చెం) 

తయుల 

గలే లై 

కొండంత పని 

విద వసి, 
Oo 

“అకట! మాసంబు లేదు కొండంత 

పనికి నెన బతిమాలి నీవు పొ మ్మన్న 
వడలి.” కుక. 2.876. 

కొండంత అన్నది గొవ్ప అనే 

అర్థంలో వాలా రూపాలలో 

కౌనవ సుంది, 
MUR 0 

బతి యిడెడు కుశలులు 

కవే. 1.110. 

. చూ. “కొండంత దేవుడికి కొండంత 

ఎక్కు వైన; గొవ్ప్చ అయిన, 

కొండంత కనకము ఫోకకు 

వెలా 

ఆఅనంభవ మనుట, వోక కంత 

"వెలా! 

తాళ్ళ, సం, 9.2రిర్. 

కొండంతటి దేవర 

గొవ్ప దైవము, 

సారం. 1.16. 

కొండంత దేవరకు కొండంత 

వ। తి పెట గలమా? 
లు లు 

గొప్పవారిని ఆంత గొప్ప 

గానూ గారపించ లే మను 

వట్ల ఉవయోాగించే వలుకు 

బడి. 

“కొండికలము మన కెంతటి, దండి 

పతి ఇాట౫గలమౌా 2 సా, 
ఉం 

' “కొండంత రెడి వచ్చి కొంగు పటు 
G టబ 

కాంట ఊ అనగుడీనా (గూడునా 2 

భోజ, 8.140. ' ఆ అనగుడీనా? (గూడునా ఖో సా, 

కొండకోతి 

1. కొంటు కోణంగి. 

“దానితో నేం లే. అది వటి కొండ 

| 
| 
/ 
॥ || i 
i 

| 

| 

కోంత? 

కోతి. అలాగే వెక్కి_రిసుంది? వా, 

9 ఒక పిలల ఆట, 
రా 

““దా౭గిలిమా౭యతలు...గురిగింజ కొండ 

పహాంసం 8,146. 

డన వ్ స్వ 

ఇలా కొండతో చేరి అక్క డి- 

కొండలోసి -అనే అరంలో 

వాలా వదా లున్న ని. కొండ 

కంది. కొండ కాకి, కొండ 

గుమ్ముడు, కొొండగాణ,. 
అ 

ఇత్యాదులు, (వ ల్యేకించి పెళ 

పార్ల మున్నవే ఇట ఉట్టంకి 
య లు 
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తాలు. మిగతవి ఊపహ్యూ | కొండదాసరితనము 
ములు, 

వ 

కొండగా గను 

గాప్పగా భావించు, 

“ఆఅణుమా త "మొన యొక కానుక 

చెచ్చిన గొండదగా గనుక. 

విజయ. 1.55, 

“ఆ క్రాడుకుెనీ కొ డగా చూసు 

కుంటూ బతుకుతున్న దా తల్లి,?? 

కొండగా తలచు 

గొప్పగా భావించు, 

(రా చెఖింగియు నీ జూతి గాని దాని, 

మాట లెలను గొండగా మడి 
య 

దలంచి,” వప. 4.77. 

కొండ చేయు 
గావ్ప చేయు, 

“టి చనవ చేత ముటి చూచెద మన్న. 
6౬ (౧ లు 

చెలి యది యొక కొండల. జేసుకొనెదు.'' 

సారంగ. 2.224. 

“ర కొండమణి కాంచచగాశకారరుచిం 

గాంచె గొండ లెలను దను గొండ 
య 

క వ 

బె” 

సీచభితావృ త్తి. 

“తనదు చెల్లెలి దొడ్డభూధవున కిచ్చి, 
యతనివలనను సీరి గాంచు నంతకంకు, 

సార మె తోయం గొండదాసరిత 
9. రామలిం. '/5, 

వివరం. చూ. కొండదాసరి, 

కొండనాలుక 

చిజునాలుక , కిజునాలుక , 

“ఎచ్చోట ముచ్చిచ్చు న డేనీ 
నాల్క_ల్కు కొండనాల్క_ల దాయకం 

నోంతవడియె.” భీమ, 5.57, 

కొండను తగరు డీకొన్నట్లు 
అల్పుడు అధికునివై ఏబ్బం 

భించేపట్ల ఉవయోగించే 

వలుకుబడి, 

వాళ్రులు కొండను డికొన్న 

టనుట, 
C౧ 

“గాండీవధ న్వు నాపావ, పాండిత్యము 

దలయప నతని ఛభందనమున మొ, 
రొ_ండు నని యొక(డు గడయగుట, 

కొండం గని తగరుం దాంకం గోగుట 

గాజు భార. ఉద్యో. 1.287, 

నంబు.ి 

' కొండను తమి యలుకను పట్టు 

చేయ, విక, 215, ' 

కొండ దాకు 

అధిక మగు, 

“నిండువేడుక మిన్న ంది కొండ 

దాయక.) విజయ. 2.20. 

కొండదాసరి 

దానరులలో ఒకజీదం, 

తర్వాత దాసరికంాట తక్కు 

వెస ఏచభితుకుడుగా మారి 

నది, 

చూ, కొండ దాసరితనము, 

ఎంతో వని చేసి 

లాభము పొందు, 
“ఎంతే దవ్వులనుండియో యేగుచెంచి, 

కడెడు మెతుకులకె యింత కషపడెడు, 

కటకటా! యమ్మహీ సు రాణి 

విధంబు కొండ (దవ్వి యు నెలుకను 

గొనుట యయ్యె.’ కే. 2,112. 

కొండ పట్టు 

చేశాంతరగతు డగు, 

స్వల్ప 
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“గద్దియ డి గీ శా శి కలడు గాదిలి అక్కడి యమం xX ళ్ళు "బేరం 

సూనుండు కొండ పట్టినన్ .౨? పోకుండా ఒకొకరికి కొంచెం 
కాకీ, 6.21. 

చూ, కొండలు పట్టు. | 

కొండ పిండి గావించు 

కొండలను పిండి కొట్టు; 
అసా ధ్య కార్యాలు ని ర్వ 

_ర్రించు, 

“పిండి -గావింతుమో వెండికొంజ. 

కా. మా, 2,24, 

ఎట్టి దుష్కరకార్య మైనను. 
చేయుటకు మేము సిద మను. 

టను సూచించును, న్ 

ఇది కొన్ని భిన్నమాపాలలో | 
కనబడుతుంది, 

“క్రాండన లన్ని వీండి గొట్ర వచ్చు.’ 

"వేమన. 

కొండపిండి కూరు 

నొక చెట్టుపూత దూదికి | 

బదులు వరుపుల్లో దిండ్ల లో 

వెడతారు. ఆ వని చేయు. ! 

| 
కాదు కొండపిండి , 

ఓకా 
| 

కకరాంప్వై సు దూపి 

దిండలో కూరాదచుిి వా, గం 
| 

కొండభొడవు 

అత్నధిక ముగా ; రాసులుగా, 
“కాండపాడవు దెచ్చి వె చిరి."? 

విజయ, 

కొండమంగలీ కరం 

నగం నగం చేసిన వని; ఎగుడు | 
దిగుకుగా చెసినవని, 

2.90. 

కొంచెం తరం చేసి కూచుండ 

చెడతా రని ఒక (వతీతి... 

ఆ జనం ఎక్కువ గనుక 

ఎగుడు దిగుడుగ్రా నాలుగు 

బరుకులు బరికి వదిలి పెడతా 

రన్నది మరొకటి, 

ఇలాం ౧౦టివాని వై ఏర్పడిన 

జనా రరకుడు, 

“ఆత "నేం కొండమనిషిలా ఆడాళు 

కనబడితే అలా నోరు. తెరుచుకొని 

చూసా ఆజేం 9౯ వౌ, 

కొండమల య్య 
| aa) 

శీ లవులి కారునుడు. 
0 ౧౧ బా 

“కొండమల్ల య్య చే నుండు నందురు 

గాని జింకను గాన మే వంక నెను 

యయా. 1.105, 

కొండమీద కొతి దిగి వచ్చు 
ఎలాంటి దైనా అందుబాటు 

కగోబికి వచ్చు. 

వంిచ్చే స్రై ల్రాణి డబ్బు ఉంెటే కొండమోిద 

' కోతి 2గె వసుందిలి 

' కొండముచ్చు 

కొండముచ్చువ లె మూతి 

ముకుచుకొని ఏమొ అన 

కుండా ఉండేవారి నంటారు, 

కొండముచ్చులా కూచుం 

CK 

Cr 
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కొండముసవ 

మూతి ముడుచుకొని ఏమో. 

“వెలియనటు 'న 
cn 

ఆదా అమ్మా కొండముసవ. లోపల 

టించే మనిషి... 

అనిననిి బుదు లునాా,:! సిం. కావలనన ్న సు న్నాయి గా 

బ్ 

కొండ యెంత వజ మెంత? 

చురు కె వై నదె చి న్న దై దైనా 

చాలును అనుట. 

కొండ వెద్ద దైనా వజం 

చిన్న దై సా ఛేదిస్తు సుండి, 

నారాయణ దాసు ఫీమ్మచ వరి త్ర. 

కొండ యెక్కు. 
1. గొవ్చకు పోవు ;' విజ్జి వీగు, 

కాండ యొక్కాదు బతివాలుకొనిన 

కొలది ?) సిం. చార. 17. 
క్ 

. ఉవానిదగరికి పదే: పే వెళ్ళి అడిగా 
౧ 

మంట కాండెక్కు_తాడు. బ్, 

భూ, కొం డెక్కు. 

9, దీవం అరిపోవు, 

“దీపం కొండ యొక్కుతూందిరా, 
స స్త ఎగటొయ్యి 

కొండల కేగ్గు 

అడవుల బట్టు; అనాథ మగు, 

కాండల కాను సత్యము.) 

వె, 

తాళ్ళ, సం, 5,68. 

చూ, “అడవుల బట్టు, 

కొండల నునుప్పులు 

నమన మెయుగులు; ' 
6.౬౧. 

తాళ్ళ, సం, న్,.24, 

కొండలు కోటలు చేసి చెప్పు 
గోరంతలు కొండంతలు చేసి 

నిక 

చెప్పూ, తక్కు_వ వానిని 

ఎక్కువ చేసి చెప్పూ, 

కక నీ యపకార కృత్యముల్ , గుల 

గడవం (బియంబుత మిం నొండలు 

కోటలు చేసీ చెప్పి లిన్ ౨” 

పంచ. (వేం) 4.147. 

కొండలు దొంతి పేర్చ నేర్చు 

: భోయిండి,? 

పరుగు.” 

కొండలను ఒకటివై ఒకటి 

చర్చ నేర్పు, 

అసాధ్య'కార్యములను చేయ 

గల చేరరు లని నిరసనగా 

"అనుటలో ఏర్పడిన పలుకోబడి. 

పండితా. (పథ, పురా. పుట, 859. 

కొండలు పటు 
ప) 

దిక్కు. కొక ర చెదరిపోవు. 

డేశాలపా లయి పోను, 

“ఆ ఆఢ్యుడు కాస్తా పోయే సరికి 

యావత్ కుటుంబమూ కొండలు పట్టి 

వా, 

చూ, కొండపట్టు. 

కొండలు పెరుగు 

"ఎక్కు. వగు; 

ఇరుగు, 

తకద్టో రేటి కోర్కెలు కొండలు 

తాళ్ల, నం, రి.50. 

కొొండలుగా 

కొండ లేర్లు పండు 
ఎక్కు_వణా వండు, 

కొండలూ, ఏర్లూ పంటకు 

అనువు గానివి కనుక అవి 

కూడా వండుట . నహాజంగా 

సర్వసిద్ధి సూచకం నదా | 
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“కోరిన స స్య ముల్ కొండళేరును రకొండ్రాటముగా 
బండుఎి) రుక్నాం. 1.136. (పోత్సాహకముగా, 

ముదిత పాఠమున కొండ (రాం మదసౌరభ 6౦బునవ 
వేలును బండు” అని యున్నది, ' బింకం బెక్కు..€ (గోధాగ్నికికా, 

అది నరియయిన దనిపించదు,. గొండాటంబుగ  చానసంపదకు నా 

కొండవీటి చేంతాడు ఫఘాోపషంబు-గా.. =?” క్షమా, 1,86, 

నుదీర మని యెచి పొడు. కొండాట, కొండాటనము= 

పుగా 'అనుమాట, లా స్తుతి, వ్యానంగ ము, కల 

“ఈ ఉపన్యాసం కొండవీటి చేంతా ; పాము, కలహాళీలము అను 
డులా ఉండి, తొమ్మి దెనా ముగి సేట్రు 

లేదు.’ వా... 

నీళ్లు దొరకని ఊళ్ళలో . 

చావులు లోతుగా ఉండడం, ' 

నహాజంగా అక్క_డి చేం తాళ్లు 

పొడవుగా ఉండడం పురస్క- 

రించుకొని కొండపిటికి బదులు 

అక్క_డక్క_డి వారు ఆయా 

ఊళ్లను చేర్చి ఈ చేంతాడు 

నువయోగించడం కూడా ఆ 

యా (పాంతాలలో కా న 

వ స్తుంది. 

రామలింగాయవల్లై చేంతాడు; 

కొల్లేటి చేంతాొడు, 

కొండవేలును పండు 

సనమృదిగా వండు, 

(23 గం కోరిన స స్య 

దరులు.'? 

ఈ పాఠం నరికా దనిపి స్తుంది, 

అర్థం ఎలా వచ్చిందో కుద 

 కొండుకవాడు రదు. ఏవరాసికీ. *. 

చూ, కాండ లేపు పండు, 

నీయ, 

' కొండికవాడు ముల్ కొండవేలును | 

బండుు నెలకాలము ఫలియి౦చు€ 
rn 

రుక్మాం, ].]4.. 

అర్థముల లో కోశములు 

(వయో గము లి చ్చిన వి, 

ఇక్క-డ ఇది నిభిన్నార్థద్యోత 

స్ మె వైన యిచ్చిన తీరున 

ఉన్నది. 

కొండాటము 

పాడు. 

“క్రుచచ్చితే కాం (డన్న 6 గొండాటములు 

మల్పా. ఏ,4, 

సేయు 

కొండాడు 

గాప్పగా స్తుతించు, 

“కొండ అని ఆడు అనురీతిగా 

ఏర్పడి ఉండవచ్చును, 

 “మేడియ యీ నృ పాలకుల శేఖరు oe 

 కాండాడయ వేయినోళు వలె...) 

రాజ, చ. 8.182. 

చిన్నవాడు, గాలుడు, 

“ఇప్పు డీ, కొొండిక వాని నమ్మి పగ 

గో లిది కార్య మె 25) 

కమా. 10,162. 

చిన్నవాడు, 
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““వానికిం గొండుక వాని వచిర్రైనిథ్య కొండెము లల్లు 
రాజ్యాఖీషి క్ల కం శేసీ.. 

భర, ఆది. 4.118. 
6కళ్చదభ్ళురాముడు ... దండితాహినుండు .  వాడిమాదా వీడిని దా కొం చేలు 

గొండుక యయ్యును, దద గుణము అలుతూ ఊండడమే వీడిపనిో చా 
య 

బాడీలు చెవ్వు 

లందు బెద యయ, 39 డె ది భార, ఆది, 8.70. కం ములు చెప్పు 

కొండెక తె చాటఉలు చెప్పు, 

అజా D3 “కాండెముల్ చెప్పక యుండ విరాట 

కొండెములు చెప్పునది, భూూవరుని వాకిటి చనవరుల కిచ్చి.) 
కొండెకాడు శుక. 4&.111. 

కొండెములు చెప్పేవాడు. | కొండొక 
కొండెకు నీ రెక్కు ఒకానొక; చిన్నని... 

గా రెక్కు_ | కాస్త అ ఆ 

“పిడి కీ ఊరు నీళు తాగోటప్పటికి 
కాండెక నీ రెక్కింది. వీ డింక మన 

కొండొకడు, కొండొక (వొద్దు: 

కొండొక తొలంగి ... ఇత్యా 
మాట వింటాడా?) వా, దులో విభిన్న చ్బాయలలో 
కొండెక్కి. కూర్చుండు . ఈమాట కలిసి పినిపి స్తుంది. 

కలిసి రాక ఉండు, ఆయా నందర్శా ల బటి 
గర్వించి పైన కూర్చొను. _ ఉఊహించయకొనవశెను. " 

“ఏదో దిలుగురం కలిని ఈ వ్యవహారం 

పరిష్కరించి వేద్దా మనుకం*ు చాడు | కొండొక నవ్వు 

కొం డేక్కి_ Money (॥ ఆళ్ల చిజునవ్వు ఆని నిఘంటు 
“పిల్ల నిసామని మనం వెళీ కొ 
kK | శౌ వులు. ఒకనొక విలక్షణ మైన 

కొం జెక్కిా కూర్చుంటు న్నారు, A CRE 

చూ. కొజెక్కి_ కూర్చుండు; కాండ. నవ్వు కావచ్చును. 
€౨ | 

యెక్క) కొం టెక్కు. ' “ఆనినం సొండొక న వాలయంగC 

కొం డెక్కు జూచి? 
తా నేనో మనురీ గొవ్పవాని భార, విరా. 5.114. 

ఆ | సాం వలె వై కెక్కి కూర్చొను. కొండొక (వొద్దు 

“కాండ యొెక్కె_దు (బితిమాలుకిొనిన "కాసేపు; కొంత చేప్పు, 

కొలంది?” నీంహా(ది. శత. 17, బస 5.127, 

“వాని వెనకబ డేకొద్దీ వాడు కొం క్రాాగ్షాక్రవాడు 

డెకు క్కు తున్నాడు. 99 వౌ. 

మా కొంద యెక్కు, చన్నవాడు, 
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“విడు కొండొకచాండ విపీనభూము 

లకుం, గనికరింపక పంపయగా "నెట్లు 

వచ్చు VE 

గౌర. సరి. ఉఊ. భౌ, పం, 

1861862 పం. 

కొండ చేయు 

వ్యవసాయము చేయు, 

| (టౌన్ . 

కొండపోతు 

“ఎలుగుబంటి, 

(బ్రౌన్, 

కొంత ముకాడు 

బలెం ధరించిన 'యుదంలోని ' 
య ou | 

నై నికుడు. 

క్షమా. 11.40, 

చూ, 'సవడిశాడు, 

కొందలపడు 

కలత చెందు. 

కమనంబు నొందలపడలాాలి 

భార. (దో. 2.292. 

కొందలపణజచు 

కలత చెందించు, 

“ఇట్టను వగలు మిగిలి కొందలపటు 

పన్ ఎ) 

భార. విరా. 1.97. 

కొందలపాటు 

కలత, 

కొందల "పెటు 
డు 

కలత చెటు, 
రి 

“ది త్యుండు మమ్ము నింక నే కొలందుల 

సెంచునే కరము కొందల “పెటక,’' 
చ... వి 

హరి. 4.22, 

కొంపకు నిప్పు పెటు 
00 

కొంప ముట్టించు. 

“వాదు ఉన్నన్ని నాళూ ఉండి ఆ 

కొంపకు నిష పెట్టి పోయాడు. మగని 

మోద -పెండానికీ, పెం జ్రాంమాద మగ 

నికీ నూరి పోశాడు వెధవ!” 

చూ, కొంపలు ముట్టించు. 

CK 

కొంప కూల్చు 

కొంవ ముంచు, పొడు చేయు, 

శక _న్స్నగ లెల్లం గంటి మిటు "నేర్పితివా 

యతివా కమారుండున్ , నీవును గొంప 

గరాల్చితిరి నేర్ప రికూంత లు చాలు 

సానందో. 5.179. పు. 

చూ కొంప చెజుచు. 

కొంప గుండ మగు 

కొంప గుల యగు; సర్వన్వం 
C౧ 

నాశ మగు. 

వనన గాం నొంపయు గుండ మె 

సగు (పా పించెం గడే జూదవమూ ఫి? 

వ్య'స నాట, 29, 

కొంప గుల్ల చేయు 

కొంప కూల్చు, 

“ఎన్ని కొంపలో, గుల్లలు చేసి... 

పాణి. 2,19. 

చూ, ఇల్లు గుల చేయు. 

కొంప చెటుచు 

నర్వనాశనము చేయు, 

“అని వారు తన్ను6దునుమం, బనుచుట 

యును వారికొంప చెజచుటక చేేవుని 

వెనుక నుండి...’ శుక. 58.95. 

“ఆవిడ డబ్బంతా ఆ కంపెనీలో 

జాలు...)? 

పెట్టించి వాడు కొంప వెణిచాడు.”వా. 

చూ, కొంప కూల్చు, కొంప లార్చు, 

కొంప తీయు, 



5ర్రిర్రీ కొంన కొంప 

కొంపచెణుప్పు 
అగ ధరా రుడు, దుష్టుడు, 

పాం శు కసునవూలమును దూబ కొంప 

ఇెలుపుల వాంస. 5.118, 

కొంప తీయు 

సాడు చేయు. 

కొంప ముంచు 

“ఆవిధి యేమి సేయును మహా ముని. 

ముఖ్యుల మంచుం గొంద అీ, జీవుల 

కొంప దీయం గడుం జిక్కుు గ 

(వాసీరి,.. కవిమాయ. 4,778, 

“తియ్యగా మాటలు చెప్పి నమ్మించి 

ఆ పిల్ల కొంప తీశా డా వెధవ.” చా, 

చూ. కొంపలు తీయు, 

కొంవ దీసి....! 

ఒక వేళ అలాంటి 

హూతం జరగ లేదు కడా! 

అనువట్ల ఉపస్కా-రక వదంగా 

వినవచ్చే వలుకుబడి. 

“మనం అన్నమాటలు కొొంపదీనీ వాడు 

వినలేదు కదా 1 "వా... 

కొంప నప్రేటిలో గట్టు. 

కరాడనివని చేయు. 

వ్యసన. నాట, 4. 

కొంప మీద పడి తిను 

నరంనాశనం చేయు, 

“ఆన్న కదా అని ఆవిడ ఆసి ఆంతో, 

'తీనుక వ సే విడు ఆవిడ కొంప 

ముంచాడు.” వా, 

చూ. కొంప తీయు, 

కొంప మునిగిపోవు 

అనిషము నం వొ వ మగు. 
ల అవాలాటే 

“ఇం “కేముంది®ి కొంప మునిగి పోయింది. 

మనవాడు వెళ్ళీ వాళ్ల పాన సాత్యు 

 మిసా నన్నాట.ి?” వొ, 
- లు 

కొంప మునుగు 

ఒకరి యింట చేరి వారి, 

తిండితో బతుకు, 

అలా తినుటకు అధికారం 

"లేనివారి యడనే ఉవమో 

గసొాళవ, 
న అ. 

“వాళంతా ఆ పిల కొంపమొోద పడి 
nn mn 

తింటున్నారు, ఇంక ఆ బేం ముందు 

శొసుంది ల్ల) వొ, 
ఇజ్షల్లీ | 

ఆసివషము సం వా పించు, 
లు ఎలాం 

“ఏదో కొంప మునిగినటు అర రాతి 
rn థి 

అ పరుగెతు క్రాఇణా డు. జేబదులు కావా 

లట చేబదులు 1) వా, 

కొంపమ్ముకొను 

ఉన్న అస్తి సి పాస్తులను పాడు. 

చేసుకొను. 

' “సుందరిని గూడి కొం పమ్ముకె నంగ 

లేదొ.?' శవ 2.60. 
వాడుకలో రూపం: 

కాొంపముక్ొని పోయాడుి 

ఆత  నేవదంగానే అన్నట్లు 
-ఈ [క్రియ వినవ స్తుంది, 

కొంప లంటుకొను. 

“అనాసూతము దాపురించు, 

వివరీత మెన నషమో, అవదో 

వచ్చిన దని చె ప్ప వట్లు ఉవ' 

యోాగించే వలుకుబడి, 

“నీవు ఏమో ఒకమాట అని వచ్చావు. 
అక్కడ కొంపలు ఆఅంటుకొన్నాయి. 93 

వొ 



లీ కొంవ._కొంవ 5లి4 కొంపా కొక్క 

శషింత్ర ఆర్ధ రాతలో వెళ్ళడం ఎందు కొంహవా గోడి లేదు 
కరాళిఏం కొంప లంటుకొన్నా ఆ సిపాసు లెవు, జం, యని?) వా, ల్ లో 
“వాణ్ణి అలా స్వేచ ఖా వదిలేశా వంెటీ 

కొంది లంటూకుంటాయి. జాగ తి? 

ప్ 

కొంప లార్చు 

కొంవలు తీయు; ఇతరులను 

న మి ౦చి వారిది పాడు 

చేయు. 

కమాను వట్టి కొొంపలాశ్చే రకం. అట్లా 

వానితో నీక న్నేహం ఏమిటి %? వా, 
చూ, కొంప తీయు; రొంప చెలుచు. 

కొంపలు కౌల్చు 

చూ, కొంప లార్పు, 

కొంపలు తీయు 

కొంవలు నాశనము చేయు, 

“వాడు ఇప్పటికి ఎన్ని కొంపలు 

తీశాడ్తో? ఇప్పుడు ఈ యిల్లు చేరాడు, 

వె, 

చూ, కొంప లార్చు,. 

కొంపలు ముంచు 

బ్రతరులను నమ్మించి సర్వ 

నాశనం చేయు, 

వాడు ఈ పాటి కి ఎన్ని కొంపలు 

మంబాడో? ఇక్కడ తయా 
రయ్యాడు.? వా, 

చూ, కొంపలు తీయు, కొంప లార్చు, 

కొంపలు ముట్టించె కొతీవి 

తగాదాలు వెశ్టు రకం, 

“ఆది ఒట్టి కొంపలు ముట్టించే కొతీవి, 
ఆ అన్న దమ్ము లిద్దరూ యా ఆయి పోవ. 

చానికి ఇచే శారణం.) 

బపికినవ్వుడు కొంవ ఎలానో, 

'చచ్చినవ్వుడు గోరీ అలాగు, 

అది కూడా లే దనుట, 

' “వాడికి కొంపా గోడీ లేదు, ఏమి 
' చూచి పిల నివ్వ మంటావో తెలీదు 

కా. 

కొంపోవు 

తీసికొనిపోవు, 
“చయ్యనం సొంపోయి లి? 

రుక్నాం, 5,80. 

“చంపినను జంపు నన్నటు గొంపో 

_ కండినను జూలు. (ప్రభా, 8,148. 

కొకిబికి 

కొక్కి_రి బిక్కిరి, 

“క్రాకివికి యంగమునలి? 

రాధా, 5.108. 

కొక్కి=రి బిక్కిరి 

ఆ _న్తవ్య_న్త న మయిన, 

“చెప్ప లగా దొడలాం గొక్కి_రి 

బికి,ి_రి పద్యతాా 99 

గుంటూూ, *. పు, 17. 

' కొక్కు_రోకో అను 

కోడి కాయి, 

ధ్వన్యనుకరణము. 

“ఆప్పర ప్త్రీనిశేత శాభ్యంతరములం 

కూ వార, 7,187. 

క్రాక్రా గ్రాక్ pa ఆను 

కోడి కూయు, 

వా,. థ్ న్రన్యనుక రణము 9 



కొక్క __కోట్టి ర్లిస్ కొటి___కొట్రి 
౬ రు 

కాకా) కో. యనుచు గోడి కూయం. 

దొడం గాన్ ఎ వరాహా, 4,164. 

కొకొగారొకో అను 

ధ్వన్యనుకరణము, 

కక్రాక్రా_రొకో యని కోక్కు_టంబులు 

కూ నెల) కానీ, 3.285, 

కొక్కా-రోకో యను 
కోడి కూయు, 

ధ్వన్యనుక రణము. 

కోయని కూయం జే, శ్రాక్రాం రో 

యత ౭డు.?? 

కొక్కో_కో 
కోడి కూయు, 

ధ్యన్య నుక రణము, 

““కాకేకో యని కుక్కు_టచ్చట "లెలుం 
౮ా 

గుల్ శెచ్చె నల్లిన్కు_లన్ = 

బహు, 8,94. 

చెష. 8.79. 

కొట్టకొన 

చిటచివర , 
రు 

“ఆ చెటు కొటకొనాన ఓక పండు 
లు ఠి 

వేలాడుతూ డీ ంది,”’ CR 

కొట్టరువు 

ధాన్య ముంచుకునే కొట్టు, 

“కొట్టరువునల బళ్ళు గొలిపించు 
చుండ) బస. 6.168 పు, 

కొటిక తె 
ఢి బి 

వసిక తె, 
అలానే 

“గుత్తులయెడ చిగురు ...కొ ట్ క లె లం 

పిడికిన... 93 

' “శీయూర , శీ, 50. ' 

కొట్టికాడు 

పనివాడు, నౌకరు, 

“కప్పా రి కా జీనో త రీయుండు, నిరా 

యుధుండు. నగుచు నతని నెల వగునడ 
విన్, బజొరం౭ గొటికాం(డు డెక్కె_ముం, 

రో 
బరికించి యజటింగి కలయంబడి కాంత 

లిడన్ ఎ) ఆము, నీ.26. 

భూ, కొటిశాడుం 

కొట్ట కోలాహలంగా 

ఎక్కి తొక్కి; పూర్తిగా, 
బాగా, 

ఎశునా చాలును అనువట్ల 

ఉవయోగించే వలుకుబడి, 

' కకషరు బియ్యం ఆయితే మన ఆందరికీ 

కొట్టి కోలావాల౦ గా సరిపోతుంది.”) 

వొ. 

“మూదు సేర బియ్యం చేశే వారందరికీ 
య వాలీ 

కొటి కోలాహలంగా సరిపోతుంది.” 

నో, 

కొట్టి కోలాహాలము చేయు 

పాడు చేయు, 

“:క్రాట్టి కోలాహలము చేసీ కూల 

(గుమ్మి, చండి చకపికలాడమౌా 

యుండె “నని. సారం. 1.74. 

కొట్టినపిండి 

బాగా "తెలియును. 

| కళష్టోవులి చాకు నెటి యెడం గొటిన 

పిండి సమ సలోకముల్...)) 
కళా. 6.837. 

వాడుకలో కూడా ఉంది: 

“కాడికి వ్యాకరణ శా కొట్టిన 

పిండి” వా, 

సర 
wy 

_ కొట్రివేయు 
రు 

1. దొంగిలించు, 

“వాడు చా ప్ప సకం కొట్టి వేసినాడు.” 

వా 



కొటు...._కొటు థ్ీర కొటు.__కొటా 
ట లు _ అ లు 

9, న్రసివేయు కొటుపడు 
యూ | కక్రఢేరులోే వాడి కేసు కొట్టి | "దెబ్బ తిను, 

జేశారు. ఆనాటినుండ్తీ వాడు మనిషీ “కొట్లువడి యటక మును షీ రు తిట్టుం 
మనిషిగా ఉండడం లేదు. వా, ఒజ్జనొ మను. "486, 

కి. ' లెజ్బ తీసివేయు, ..... రూ. కొట్టువడు, 
“ఈ డబ్బు హ్ స సుకొని నా లెట్లు కొట్టి ప్రందుకు దగ్గజ్ భావచ్భాయ 
వేయండి. ఇ | 

4 పడగొట్లించు, 

“దళ వాయితోడ గోడక్క, వెలుపటి 

యిల్లిల్లు గొట్టి వేయించి. కువలా. లి.తి, 

కొట్టుకౌడు 

న్న కొట్టుకొను, 
“ఇట్టటు చెట్టుగం గొట్టుకాడుచున్. 99 

రాధి. 2.89. 

౨, కొటునటివాడు, 
6౬ 8౬ 

కళడ్తాబుక్ ను గొట్టు కాడు నగు? 

రాధి, 1,128, 

కొట్టుకొను 

'రన్నుకొను; ఏడ్చు; గట్టిగా 

చెప్పు, ' 

“కడుపు నొప్పితో వాడు కొట్లు 
కుంటున్నాడు, 93 వౌ, 

“పిల్లడు పోయా డని ఆమె కొట్లు 

కొంటూ ఈంది.’ 

“వద్దో ఆ వ్యా పార౦ అని కొట్లు 

కున్నాను, విన్నాడు కాదు.) 

కొట్టు చీకుడు గుడ్డలు 

"అంగట్లో నిల్వ 

చీకు వట్టిపోయిన గుడ్డలు, 

శ్రోత, 90. 

ర 
బె 

కొట్టుడుబిళ ఇలు 

బొ, 

వుండిపోయి ' 

_“నట్టడవిలోన న న్నిట్టు నట్టు 

లన్నీ ఈ అర్థంతోనే నరిమెట్టు 

కొనవచ్చును. 

కొటు మిటాడు 
యట రు 

చెలరను, కలతవడు, తన్ను 

కాను, 

“రక్కు_సులు చేడబంబుల, 

నాముకొని కొట్టుమిట్లాడంగా .. 

యయాతి. 2, 

మిక్కిలి 

పజ 

కొట్టుమిట్టాడ నటికి బటభ్ ద, పుట్టు 

నట్ మున్న 'లేముకు బొట్టు గట్టి, చేట 
వట్టుట కొకరుండు పుళ్లు జవ. 99 

కకం (కృష్ణ 2.74. 

ధాన్యము దంచు, 

“ఆఅప్వూడమి వేల్పు జవరాం[డు కట్టం 

బులకె కొట్లంబు దంచుచు చు నమ్మవళ్గోత్స 

వాలయాంగోణంబున.. 

హేమా, ఫు, 81, 

కొట్నాలు దంచు 

ధాన్యము దంచు, 
' ఉకక్టూర్రివ్చై విషయముల కొట్నాల 

దంచేము.? తాళ్ళ, సం. 9.198, 

' కొటాడు 
య 
జగడ మాడు, పోట్లాఢు, ; 
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“చుట్లములతోడ నొప్పమి పుటినప్పు, 
| 

డడ్డపడి వారితోడం నొట్లాడి "మైన, 
చోని నుడుపంగ6 జొరపన్న వానిం. 
(గార, క రుం డని చెప్పుదురు WI 

కాండవిదులు. భార, ఉద్యో. తి, 242. 

కొడి గట్టు 

దివం వత్తి కాలి నల్ల వడు, 

“దీపం కొడిగట్టి వెలుగు తగింది*ి చా... 
లొ ॥ 

కొడిదిపూస 

"ముల తాడులో బిళ్ల, 

"వేం. పంచ. 1,595. 

కొడిమెలాడు 

నిందలు మోపువాడు, 

కొడిమెలు గట్టు 

-అవనిందలు మోపు, 

“జడముడి జాహ్నవీతటనిళాకర 

షపోతముల జూచి మొవ్వ రీ, కొడి మెలు 
గట్టి సెండ్లికొడుకున్ గడియారము 

వం జేపీ రి.) మి. 1.2. 

కొడివడు 

కదలు, 

“పన్ని నిలిచె గాయ్యుతో దొనవ్క, కల 

బలంబు “నేల కొడివడంగ.ి 

: కమా. 11.79. 

కొడివాణు 

ద్వం కొన నాగు, 

“ క్రీకమల గృహము మూము పీ లోకిం 

పంగ దీపకళికలు కనుంగవ యా, నా 

కళద్తూడ్వుగని వెలుపటి యుదో్యోగము వలె 

కొడి సాగాడి మితి కోరికలు 

తాళ్ళ, నం, 11.78. 

కొడ సంభము 
అలలా) 

ధ్వజ_న్తంభము. 

(టౌన్, 
కొడుకులు కొమ్మలు 

సంతానము. జం; 

కానుకల గొమ్మలం బడనీ కొండొక 

"కాలము ధాతి యేలి,?) 

కొడి వాటిన సన్న పు, కేకలు నాబేమలు | 

సుందరికి బెలువొం౦ందుక్ లి 

శకం, 2.179. 

కొడి సాగు 

బుద. 2.28, 

“వాని కేం కొడుకులా కొమ్నులా శి 

అదంతా ఎవరికో పోవలనసీందే.”” చా, 

' కొడుక నా కూతురెనా 
| వ ౧... 

ఉన్న దల్లా ఆ పి'లై అనుట, 

_ “కాడు కనా కూతు రైనా నా కున్న 

దల్లా రి పిల, ఈ అవస సంతా చఊచాని 

కోసం కాకపోతే ఇషం శీదవలు వా, 

కొడుగురు వోవు 
చలితో కొంశెభ్ల వోవు. 

“వీతునం, గొడుగురు వోయి యు న్న 

నఖు( (గోతి గనుంగొని,) 

కేయూర. 8.270. 

కొడ్డపూస 

కొడిదిపూన 
మా. కొడిదివూసః 

. కొణుజెక్కు 

పీడుదులు వసునులకు వట్టు, 
“ఎరువు తిప్పులు గొని యెల నుందలు 

మని. 

గొణు జెక్కు ౨? హారి, వూ, 0,5, 

' కొతుకుపడు 

జంకుగొంకులతో నంకో, 

చించు, 
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PE, +) 

“శేమిం గొతువపడినభ రను.) ' కొ తెమ్మసాని 
కారీ, 2.79.  — గో 

3 యోగిని 

ఏ మాటలు మామూలుగ కొదల పొందని 
జ ళు | 

రం లేవు అనువట్ల ఏమికు !. అపార మయిన, కొజత వేని 
కొత్తగా మాట్లాడుతున్నా వే అనుట. 

అంటారు. ఈ ధో రణ “కాెదలం బెందనిబహుసంపదలన్ .?” 

యేమిటి?! కొత్తగా ఉండే, నిరంకు, 2.85. 
అని భావము. ' కొదలు వడు 

“ఏ సీ కెప్పడుం (బినన్నుడ్క, గానే కొలుత వడు. 
తరళాక్సి ! కొతగా నిటు పలుకం,గా కొదల్పడు 

చల 2) మార్క_ ౦. 5,205, 
కొత వడు, కొత్తనీరు వచ్చి పాతనీరు, 

కొట్టుకొని పోయినట్టు 

ఎవరో - ఏదో - వచ్చి, రన్న 

వట్ల ఉవ యోగించే 

బడి, 

కొ త్తవానితో పాతవి వెనుక 

పలుకు 

బడి బోయినవ్వూడు దీనిని ఉవ. 
' మాడుము, కొదవశకార్యము చూచి 

_రోనంగ వచ్చు.” 
యోగిసారు, 

కరా త్త్నీరు వచ్చి పాతనీరు కొట్టుక 

పోయినట్లుగా యో ఇంగ్లీ షు చదువులు 
వచ్చి వేదాలు శాస్తాంలం మన చదువు ' 

లన్నీ మూల బడాయి, 33 

కొత్తా పాతా “లేదు 

వాలా కలగలుపు మనిషీ, 

కళ అమ్మాయికీ కతా పాతా లేదు, 

ఆందరితోనూ బాలా "హాయిగా కాలం 

గడుపుతుంది.) 

కొ తిమీద కూడు 
అలల 

(2) 

“కన్యా తమ్ముని ముద్దుమాటలు గొద 

ల్పడం బల్కెడుచిల్య బోద.” 

నిర్వ, 5,105, 

వారిని - వానిని - తొలగించు కొదవ కార్యము చూచికొనగ 
వచ్చు 

తక్కి నవని నెబివేర్చుకో 

వచ్చు. 

కడప క్ర డ్డ ము గాం బడి సీవ 

శుక. 2.850, 

వాడుకలో ళభూవం : 

వా, “సీ వక్కు_డకి వెళ్లు, మిగతా పని “నేను 

' చూచుకొంటాను. వా, 

“పి వతనికీ కనబడి రా, మిగతపని “నేన 

' చూచుకొంటాను.)” వా, 

కొదవ చేయు 
తక్కు_వవజచు, కించవజచు, 

వా, 
“ఫీతంబుం్క సనోరిక న న్నింత కొదవ 

చేసితివి 1) 

నర, రా, ఆర. పు, 215, పం, 15, 
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“ఫంపం దగ దంపీనచో మటి నిన్ను6 

నొదవ సేసిన తెజుం గగుంి 

విప. 478. 

(న “క్రీం కొదవ చేసినా నని ఆలా మూతి | 

ముడుచు కూచున్నా వే కోడలా 2) 

వొ, 

కొదవడు 

ఆగిపోను, వని కాక మిగిలి, 

పోవు; తగ్గు, 

“యా గ ము కొదవడకుండయగ, సాగిం 

పుండు)? శకం. 8.106. 

“కటు నస తమ ౦ చు గనొదవడుం' 

జూపుల్ ౨) నుద. 2.1896. 

కొదవపడు 

తక్కు. వగు, లోవము జరుగు, ' 

(కప మెనం గొదవ పజెనొ. 

విప. 4.88. : 

“క్రాదవపడియెం బని యనుచుకొ? 
వేం, పంచ. 196. 

కొదవపజచు 

తగ్గించు, 
౧ 

“ఎవ్వని యశంబు జగ మెల్ల చిననీ చుట్టు, 

కొండ యవ్యలి తవు 'మెల్ల6 నొదవ 

పబుచు,’” కాళీం, ] లీన్, 

కొదవలు తడవు 

లోవము లెన్ను. 

“వన్న మిదాన నగుట మో గానకథలు, 

వడిన న వ్వేళ 6 గొదవలు దడవ చేమెొొలి 

కళా, 2.45. 

కొదన లేదు 

లోటు దు, 

“ముదిత ! మేలు 

చెందు, 

మేలు కొదవ లే 

కళా, 2.85, 

కొ దవమ్మా కూతురా ! [30 = 

"పెట్టుపోతల శేమో కొదవ 

బో 

“నివు మంచి యింట్లో పడ్డావు, నీ “క్రీం 

బం 

' వాడికి వొడుకఘులు చేతి కెదిగి వచ్చారు. 

వాడి కేం కొదవ కి) వొ, 

కొదుకుకొను 

ఛభయవడు ; జంకు, 

“గోలయును బోలె నొదుగుచు. గొడికి 

కొనుచు.) విప, 3.9. 

కొద్దిపడు 

. కొంవెవడు, 

_ కొద్దిపజచు 

రన వబుచు. 

“తబ చేని గాశకుచేనిం నొట్టినం 

గొట్టును, నామేని యముడు కొద్ది 

పజణుచు.లి) “వేమన 

కొన కిక్కు 

వరాకావ నందు, 
అ 

“గోవిందుడు మన్నించి తే కొంచెము 

దొ డ్లున్న దా, క్రోవరపునీరు లంది కొన 

కం గాక? తాళ్ళ, సం. 9.1834. 

కొనకొన కోడి 
సీటికోోడి, 

క్రీడా, ర్2, 

| కొనగోర దిద్దు 

గోటితో వెంట్రుకలను. నవ 

రించుకొను, 

“చలు వెడంగో. జన్న నిలువుటద్దము6 

జాచి కొనగోర నటు దిద్దుం గురులు 

విరులు.’ కళా, 7.102, 
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కొన మునిగించు ' కొనలొత్తు 
పూర్తిగా ముంచు, వరి లు, 

కక్షినిస్సి పల్కి_తి వారిం వి శా చులార 

పొండని యిటు అన్నమా[ఠనె మహా. 
శనిపాతమువోలె వారలం, గొన ముని 

గిం చె నాపలుకు కుత్సితరూ పులు “గాయం 

జేయుచున్ ౨ ఉద్ద, 1.188. 

కొనల కక్కు. 

cl శక్కు_ ; ఉన్నం నందు, 

పం. రా. అయో, పు, 269. పం, 4. 

కొనలు ఎగుడు 

చిరుగు, వరిల్లు. 

కతల మడిగి ప్రియేము కొనలు నిగడ ల) 

భార. ఆర, 5.29, 

చూ, కొనలు సాగు, 

కొనలు వాటు 

వరిలు. 
ధిగా _ (పథా, 2.105, 

కొనలు సాగు 

వృద్ది చెందు, 

ఢి 5 
ఇది తేగలు మొదలగునవి 

చిరుసటలో కొనలు సాగు 
“టను బట్టి వచ్చిన పలుకుబడి, 

ఇలాంటివే కొనలు నిగుడు, 

తీళ సాగు ఇత్యాదులు, 
“ఆదవుడుం గనుంగొసల గొనలు సాగు, 
కనలున. . ౫ కా. మా, 157, 

“శబర కాంతాఘన 'సనళాత కుంభ, కుంభ 

యుగముల గరకరి కొనలు సాం 

కా. మా, ౩8.6. 

కలన దం డెమ్డుల లోమలు చుట్టుగాం 

ఇజెనంగొని మో౭డికిం గొనలు సాలయిలి 

రాజనో, 1.96, 

| 

సాటి 

తద్దినంలాగా తయా రయిందీ.”) 

థి 
“వేడ్క_లు కొనలాతునపుడు.) 

రంగ. రా, చాల, 25 పుట, 

కొనసాగు 

1, నరిలు, 
pn 

“షంకం గొనసా౭గుం జుమో కశలంబు 

మాడెసనక౯ా,?” 

పాండు. 4.55. 

“రాజీవనయనకు రాగ౦బు కొన 

రాధా. 1.128. 

లి, బాగా జరుగు, 

“శర ల చితవృతి కొన సాంగుచు 

నుండుట, 

హర, 4&.క్తన్, 

“ఈ విధంగానే. ఎన్నాళ్లు కొనసాగు 

తుం దనువంటున్నావు *? 

కొనాకులు మేయు 

వైన రుచి చూచు, 

నవు (గ ము, కూలంకవము 

కాని దనువట్ల ఉవయోగించే 

పలుకుబడి, 

“క... చేను మా(త్రము భావిశార్యము 
చెడ కొనావలు మేయం౭బోను... 

థర్ముజ, 65పఫు. పం, 

తె, జూ. 

కొనితెచ్చి పెటుకొన్న తద్దినం 
రలు ద 

అనవసరంగా కల్పంచుకొన్న 

చిక్కు 

శవా జ్లేదో బుద్ది చాలక ఇంటో ఉండ 
మశ్నాను, వో డింత పని ే శాడు. 

ఇదంతా కొని తెచ్చి పెట్టుకొన్న 

CM 

వ 
0) 

(cman 

CMY 
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కొని తెచ్చుకొను కొనుబడి 

బుద్దిపూర్వ్ణక ముగా చిక్కు... మ్మికయం, 

' కొనుమొదలు లను తెచ్చి వెట్టుకొను. 
కళ ఆనవసరం౦ం-గా వాలి మాటాడించి 

తగాదా కొని తెచ్చుకొన్న టయింది. 

వా, 

కొనియాడు 

1, వొగడు, 

పారు. జెడచాడి వీరిం గొనియా 

డెదు.?) మా. 2.59]. 

వ, గారవించు, 

“కంతీమహాదేవి కోడం (డలోపల, నగ 

లంబుగ6 గొనియాడం బరలగిలి 

భార, విరా. 2.216. 

ఏ, సుతించు, 
ల 

“క్రానియాడిన నాపి కోప మేల ఫి? 

త్యాగయ్య. 

4. (పోచు, 

“ఆతని పుతకలు దాని, నెంగిళులు 

వెట్టి కొనియాడ నెలమి6 బెరి(గి.? 

భార, కర్ణ. 2.54. 

వెద్దగా ఎంచుకొను. 

విధముల వచ్చిన కీ, డభములు గొని 

యాడి _వేంగు లె విపులభవాంబుధి 

మును(గుదురు,”) ఛార. ఆను. 1.9. 

కొనుకొను 

"వెలకు పుచ్చుకొను. 

“(బదుకు గలిగా నేని యర్థంబు వీరాని 
విచ్చి యైనం బొందు గొనుకొందు నె 

ట్లరవిందనయన.)” ఉద్భ. 2,168. 

కొనుగోలు 

అమ్మకం. 

“ఆ భూమి వాని కప్పుడే కొనుగో 
అయి పోయిం దట,” నౌ. 

/ 
| 
1 

నంచకరువు (1) 

కొనుట కిచ్చిన నామ ఆఅ 

Es శర, 

కొన, అంగడిలోనే మాజు 

బేరమా 
కూూడనివని అనుట, 

“నిన్నుం డేమానిసీ యే ని న్నలిం 

జేయం బూనె నెలంత బలాశ్కే కొన్నం 

గడి లోపలనే యన్నవలా మారుబేర 

మగునే చెలియా ౪? రాధి. శి, 

కొప్పు పట్టి ఈడు 

ఆడవాళ్లను విశ్షీంచుటలో 

కొప పట్ట లాగుట ఒకటి, 
“నా యిగురులబోడి కొప్పు పట్టి బివం 

బోవ... కళా, 8.127. 

కొప్పువల 

తలనెం(డుక ల బంధించు 

ముత్యాలనరము. 

(బెక్. 

కొ ప్పెక్టాంచు 

శతు, గౌరవించు. 
ఈ... అనో 

లలి గాప్పెక్కి_ం౦చితి మధు, పుల 

శుకులను నడుగుపటు చి పుహ్పెస్తాా [39 

చందా. 5.91. 

ఇక్కడ కొప ఇంటినొవ్వూ, 

కా. ప్పెత్తు 

ప రాజిత 

నుంకించు, 

uw 
లి 

ము 
ర. 

పాజీపోవ 
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కోడివంచెములలో ఓడి “కవలయానందకరలమ్నీం గొమరు 
మిగిలి, జెమి. 1.27. 

పోయిన కోడి కొ పె తడం, | 
న య) ce ష్. ఈ బు లం(గసల గమికాండు పలు చెజుం 

అలా యె ప్పినవెంటన పారి | సల చాంటు, గుజంబు బంటు నె కొనురు మంతా 
6వ 

పోవడం కనబడుతుంది. మెడ ' 
| 

మోది ఈకలు వికి లేవడాన్ని 

కొప్పు త్తడ మంటారు,. 

అందువై వచ్చిన పలుకుబడి. 

“ఆచదేమి టా? ఆన్ని మాటాడి అతను 

రాగానే కొప్పు తావు. 

“ఆ కేడి కొప్పు తింది.’ వా, 

“నా కోడికి కత్తి కటగానే నీ కోడి 

కొ ప్పతుతుందో లేదో చూడు.” వా, 

బొ 

మిగులు," రుక్కాం. 1.125, 

కొమరు మెజయు 

అందముగా నుండు, 

పాండు. 8.82. 

కొమరేటు 

స్వామిపుష్క-రిణ,. 

“కామరేణు కలాషణకమలషండం 

బులి) భీమ, 2.62, 

కొమరొందు 

అంద మగు, 

_ “క్రాండిక మచ్చయును బోలెం గొమ 
దొందు” పాండు, 2,60. 

కొమ్మ నాటు 

చెట్లు వేయు, 

చూ, ఎత్తి పోవు, . 

కొమరాలు 

1. యువతి, 

“కామరాలి సిబ్బెంపు గుబ్బ పాందమ్మి 

“మొగ్గలు” శకం, 2.57. 

2. సుందరి, 

“అట్టి కొమ రాలు భాన్యోదయమున, 

వచ్చి కామింప నొలని వాడు గలంజెం. 
య , 

భా౫, 8.787. 

వ, ఆడుడి, 

“తమ్మి కామ రాలు పద్మ సత్రములు 

ముడి చె.) చేం. పంచ, 4.284, | 

కొమరునాడు 

యావనం, 

“కామరుచా౭డే చెలె మా వై ఖరుల్ ౨? 

కళకు, 4.26, 

కొమరుబాయము 

యావనము, 

కళా. 4.46. 

కొమరు మిగులు 

అంద మగు, 

/| 
శ శ 
1 “రత కోర్కు_లు కొమ్మలో వోని’ 

కొమ్ము కాదు 

1 

కొన్ని మొక్కలను విత్తనం 

అవనరం లేకుండా కొమ్మలు 

తెగ నికి నాటితే చెట్లను 
తాయి, అందువై వచ్చిన 

పలుకుబడి. 

| “కొమ్మ నాంటంగ దగునెడం గొమ 

శా. 4.79. గారు.) 

' కొమ్మలు వోవు 

కొనలు దేరు, వరిలు. 
యయ 

నిర్వ. 8.78. 

సహాయముగా ఉండు, 

నివత్షం చే నుంటాను లే అను 

వట్ల ఉవయోగిస్తారు, 
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“స్ “కెందుకు శి నువ్వు ముందు నడు, 

"నేను కొమ్ము శాస్తాను, 99 

కొమ్ము కాస్తే గుణం 

వౌ, 

ఇతరులను వెనుక అవహేళన, 
“నేసణము, 

ఎద్దులు కొన్నిటి కొమ్ము 

కు గుణం ఈంటుంది, 

స్ఫూర్తి ఉన్న కొన్నే ఇట 

ఇవ్వ బడినవి, మిగతవి 

డవ % x 

కొమ్ము మాచకమ్మ 

రాతిలో తడవ తడవకూ. 

కొమ్ము గాడిపాటి రాఖికో 

కంచబానికో వేని కొట్టుకుం 

&ఓుంటాయి, అందుపై వచ్చిన 

పలుకుబడి, 

“వా డంతా మంచివాడే కాని జెనకల 

ఎ త్తివేనూ ఉంటాడు, ఆ కొమ్ము కొస్తే 

గుణం జకటీ లేకపో తే.. వ్ 

కొమ్ముతీరు 

వ పశువుల విషయంలో గణించి 

వలసిన లకు.ణం, 

కొము తీరూ, నడకతీయా 

చూచి ఎద్దును కొనా 

అంటారు, - 

“రః కోడె కొమ్ము తీరు బాగా 

ఉంది.” బె. 

x x xX 

కొమ్ము Mr 

కొముటుడుము, కొము. 
౪  “ఆఅభలు ను మేం రాశావో మేమిటో 

మేనుగు, కమ్ము లెదా కొమ్ము చూపవంచి శ 

పదాలు కంటారా లేదా అంటే యేం ఇచప్పనుక్లో 

కాని | క వ్యవహారం చూ స్తే కొమ్ములు చూపి 

సర - ఇలాంటి 

వాలా వాలా ఉన్నవి. 

వి స శ శే శేపార్గస్ఫూ ర్తి విభిన్నార్థ 

సనా లున్న మాచక మ్మ, 

(బౌన్ 

మాచకము అంజు నమ ర్త 

కాకుండా ఉండే స్రీ 
“మాచికమ్మ సమర్త మళ తే En 

పుబ్బ ఆయితే సేం ర్ట స్తా 

కొమ్ములాడు 

పంది ; కొ 'మ్మువాడు, 

కలా తప్పిన జూగిలము రొట్లు 

కొట్టున6, గరా డిన పిడి6 గూ ల్చెం నొమ్ము 

లాయ. 59 కరు, 4.77. 

కొమ్ములు చివ్వు 

పౌరుషము లెక్కించు, 

“పరులుకొమ్ములు చివ్వినం గొంక చేరు 

తుని”? వర. రా, యు, 59 పు, పం.7. 

కొమ్ములు చూపి గేదె బేర 
మాడు 
విషయం అంతటిని బయట 

పెట్టక నే వ్యవహార ౦ సాగించ 

డానికి పూనుకొ న్నప్పుడు 

అనే మాట, 

హృతికలో చేసు 

చశడ చేర మాడినటుగా ఉంది.” చా, 
! రాగ 
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కొమ్ములు తిరిగిన 

గొవ్చపవే రు గడించిన, 

క“పపంచమునం గొములు తిరిగిన 
(3 శ్రే 

విద్వాంసు లున్నారు.) 

సాఖీ. 820... 

చూ, కొమ్ములు మొలుచ్చు కొచ్య్ములు 

వచ్చు. 

కొమ్ములు మొలుచు 

అంత గొవృవాడా? 

కొమ్ములు వచ్చినవా? అనుట. , 

“వాడి “క్రేం కొమ్ములు ములిచాయా * ' 

వాడు తప్ప మరగరెవడూ పనికీ రూ. 
డంటావు 2? 

చూ. కొమ్ములు వచ్చు; కొమ్ములు 

తెలుగు. 

కొమ్ములు వచ్చు 

గొవృవా డగు; ఆధిక్యం 

కలుగు, 

సాకీ. 47. 

““హోపీ, వాడే రానీ. వాని “క్రీం కొమ్ము 

లాచ్వాయా Gs వా, 

చూ, కొమ్ములు “మొలుచు, 

కొమ్ములు నూపు 

బెదరించు, 

ఆధి క ము కనబట చు, 
అద సర్ బ్రక్క_డ శేవలో ఈ అర్థం 

ఉన్నది, 

“ఆబల  సీయెలుంగు పికారావ మని 

నకం, జూతమ్ము( గొమ్ములు సూప 

వెజ చుం క్షమా. 5.165. 

“కంభోదకముం బోనీ యంభోజముఖి 

"పెంపం జూతంబు కొమ్ములు సూప 

చాడ... విక. 1.196, 

“కొమ్మెక్కి కూర్చుండు 
(పాధేయవడు కొలది బెగను 

సూపు. 
“అయ్యా మిరు. ఇె్చినశే చేస్తా మని 

మరీ 
| 

' మనం లాంగేకొడీ అతను 

కొ మెక్కి కూర్చుంటు న్నాడు. 

| 
చౌ, 

యూ, కొభెక్కి_ కూర్చుండు. 

విరసుడు, నరనుడు కాని 

| “ఆలుబిడ లేని యటి (విమ్చురి యగు, డ్ లప లెత 
కొయ్య గాక కుదుట గూడు వెట్టి, 

కోడుచువార లిటి (క్రొ.పిదంబులు 
థై 

సేయం జొ చ్చు టిచ్చగించి చూతు 

భార, ఉద్యో. 2.9. రయ్య .”” 

కొయ్యకాటుక 

ఒక రకమైన "కాటుక, 

వివరం తెలియను, 

“దళముగా నలందిన కాటుక,’ 

వ్ వావిళ్ళ సి, 

| “కటిలం పుల. జూాపులుం నగొయయకాటు 

కలు,?? పండితా, పర్వ, 841 పు. 

సజ్జ జొన్న వరి ఇలాంటి వెరు 
డో a 

కోయగా నేలవె మిగిలిన 
రా 

“చేలపంటల కొయ్యశకాలె “తెలుపు,” 

రామలిం. 

నేకు “కొయ్య” లనే పిని నం 

తూరు, 
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కొయ్యకూర 'కొరకచ్చు 
తోటకూర, కొొటీపి కై, ఒక తిట్టు. 

కొయ తోటకూర “ఆగి రాములు pe రక చ్చు లక్కు 

రీ పక్షులు. 33 హ్ నాట, న్, 

ఒక విధమైన కూర, "కారక ని కాయ 
దరె శ 

కొయ్యతనములు ఫీ 

1. దుదుకువనులు 

చట చ్ స నీవు దర్ప యునం జేయు కొయ్యతేన వాడా? కొరకరానికొయ్య, ఎవ ేం 
ములు వీఠత్నీం-చి.) 

కానీ, 4.94. 

2, శఠత్యం, 

“కెయ్యత నమున6 నోపించు. గొంతే, 

తడవు వరాహా. 11.76. : 

ల, పొరుష్యుం. 

“సుర శాల యయ్యు 6, గ్ర ం్యత నములు 

వ ర్రింపం గోరం జెచటట 

ఉద్ద. 8.888. 

కొయ్యనగాడు 

మూర్టుడు ; దుష్టుడు, 

క్రాఆగాని జఅిభులం గొయ్యనశాండ, 

గొజియల వారలు గూడునే (త్రవ్వం” 

బుస. 5.91]. 

కొయ్య వొడ్వనా 

ఎందుకు 1 కాల్చసా + అనే 

అరంలోనే ఉన్నమాట, 
య 

కఫ కి విహీనుల(బదుక్కు గొయ్యా 

బొడ్వన దానిం గొనిపోయి గాల్బ ఎ? 

పండి, పర్వ, ద్వితీ. 418. పు. 

కొయ్యల గోపి 

కోతివెధవ, 
వాడు ఓట్లి కొయ్యల గోబి. 

దగ్గరికి వెళ్లా వం శో నీపని అసలు 

' "లెభా, నొళమౌాలె.'” తాళ్ళ, సం. 6.61. 
| య 

శాదు.? వా. 

లకి 

వాడి, 

l. ఏమాతం ఎవరివమూటా 

వినని మనివీ., 

: చెప్పినా వినడు. మి 

౨, అవగాహనకు అతీత 

మయినది, 

 “నెషధం కొజక రాని కొయ్య. ఆర్థం 

| కావడం కప షం. వే 

కొర కొర మను 

చెలెరేగు. 

| “ఆందుల. కనూయ గొరకొర మంచు 
' మిగుల.) సారం. లీ.]127. 

కొర కొర లాడు 

ఫోవముతో చిరచిరలాడు. 
66 డ్రి పిల పొద్దున్నుంచీ యేమో కొర 

కొర హాడుతూ ఉంది. ఏ నుంెటే 

యేమో ఆని నేనూ నోరు మూసుకొని 

కూర్చు న్నాను” 

కొరగాని 

వనికి రాని; అల్పము లెన, 

“పాప నీ రెన నీర్చలి (పాచిపురువు, 

లాది కొరగానిజంతువు లన్ని విడిచి. 

వో 

వాం 4,186. 

కొరమాలు 

పనికి చూలు, 

“విరసప్రుం చాపముల వీనికిచే దీను 
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కొటకరాని కొయ్య  కీర్కదటి( జచ్చితి వీర లీశుదాసులు 
దుస్సాధ్యుడు. గారలు కమా, 2.2, 

వాడు వాడుకలో : నరివడని వా కొొటిక రాని కొయ్య, వాడీ 

దగ్గరికి ఎవరూ పోబేరుల?) 

కొజర వచ్చు 

కసురుకొను, 

వాడు మాటాడితే చాలు కొటుక 

వసాడు.) 

చూ. కజివ వచ్చు. 

కొటకుల తెరువుల పట్టంచు 

అడవులపాలు చేయు, తజీమి 

చేయు; కొజుకు = బీడు. 

వచ్చికబిళ్లు వట్టించు - దిక్కు 
లు పట్టించె ననుట వంటిచే, 

వుల బట్టించె నన్ను డిక్పాలకులన్ ,’ 

ఊఉ, హరి, 1.129. 

కొజకొణ చూచు 

వముతో చూచు, 
“వా డెందుకో ఈ మధ్య "నే నం కే 
కొఆకొటి చూసున్నాడు.” వా, 

కొ అకొజలాడు 

రునరునలాడు, 

రసిక. 5.168, 

కొట గల 

వనికి వచ్చునటి, 
రా 

“తటి చనుదేర .నాతని కకీవలనం 

సొఅ గల యొక మంచి కొడుక 

జనించె.” ద్వి. భాగ. ర. శ, రం 

కొజగాడు 

బౌ డనుటలో ఎక్కువగా ఉన్నది, 

"రెండవది లేక పోలేదు. 

“వానికి నన్ను చూసే కొజఆణగాదు.ల) వా, 

“వాడు దమ్మిడీకి కొటగాడు.) వొ, 

కోొజఅగాని 

వనికి రాని, కూడని, 

“పతి స మేనియు నాడుట, సవికిం 

గొల గాదు. రుక్యాం. 4.27, 

' కొజుగామి 

చెడుగు, 

“పారుడు తండి బిడ్డలం, గలిపిన 
థి 

. చ్చేర్కానన్ ౨) జైమి. 1.08. 
_ కొజడు కాట 

కణా కంపా, జం, 

ణు బస 8.65, 

' కొఅిడుపాలు 

(బెక్, 

' కొజణడువడు 

అప్ప, 2.196, 

'కొఅత పడు 

న్యూనత వడు, లోవీంచు. 

“కాంత దివ్యులలోపల గొజంత 

పడ. నిరంకు. 4.87. 

కొత పల్కు 

పనికి రాడు, నరివడని వాడు, 

“పఏలినవానిన్, గొజిగాం డని కాకొన ' 
= (| 

పీచముగా మాటలాడు, 

ఉదానీనముగా మాటలాడు, 



కొటి రోలు 547 రోటి... రలు 

““సందనుం గొజు6త పల్క_ (డు సూరత (6 

చాను మించియుకొఎి ఆము, 2.40. 

కొటత పెట్టు 

దాచు, వదలు, మిగుల్చు. 

ఆవ జనాభు రాజ్వ్యావసాన సామి 

ప్యంబు స్వామికి -“నేమియుం 

పెట్టక వఏవిన్నపవీ౦ పఫుములి 

(పభా, 1.117. 

గొొఅింతే ' 

కొట తలచు 

చెడు తలచు, తవ్చని 

భాపించు, 

“నిరపరాధులమో౭ద నొటి తలంచి...” 
సానం, 2.86. 

కొఅత వడు 

“గురువులు శి&ీ ౦ంపం గొజుత 

వడుచె,) భాగం 8.647. 

“తద్భ్భ త మొకటి కొజంతపడకండ. 
అనీ 

(బత్యత.పరిచిత 0౦ బెనడి గాదె? 

పారి. వూ. 1.405. 

“కాజ నెల సుధారసంబునం 

కొటత వెట్టు 

చూ, కొజుత పెట్టు. 

కొటత వేయించు 

ఉరి తీయించు, 

శిక్షగా 

కాఅంత వేయింతుం గను దీనికొజకు 

దాని, నిరంకు, 4.87. 

కొజత వోవు 

తేక్కు. వగు, 

శుక, 2.166. 

కొణనవ్వు 

చిజునవ్వు, 

కొొటినెల 

(కొన్నెల, బాలచం।దుడు, 

గతి 

వోవంగ నొబనీ కడిగి... 

కమా, 8.63. 

కొజ[పాణముతో తన్నుకొను 

అవసానదశ లో ఉండు, 

“ఉఊర్వుల్ , పతన మిడి! గుడ్ల వణ 

కాచు గొల పాణముతోడం దన్ను 

కొనున మ్మొదవున్ .)” ఆము, లీ.28,. 

కొజమాలు 

పనికి మాలు, 

“మనచేత గొఆమాలి చెవులు 

ముక్కును బోవ నాడు జంత.) 

వర. రా. ఆర, ఫు, 284. పం, 23, 

కొ అముట్టు 

పనిముటు 
రి 

కొటిలుకొను 

జవ, 

కొఅవి 

కఠినుడు, ' కలపహాలీలుడు, 
“వాడు ఒట్లి కొరివి, ఎక్కడి! 

న 

పోయినా ఏదో తగాదా తేసాడు,” 

ఉపా. 

కొజవి చెత పట్టుకొని వచ్చు 
మండుతూ వచ్చు. 

“కాఆవీ చేత బట్టుకొని చంద్రు డె 

వచ్చె. కళా, 6.269, 

కొజణవితో తల గోకుకొన్నట్లు 

మరింత బాధ లేచ్చు 

కొన్నట్లు అనుట, 
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తల నవ్వ పెట్టినప్పుడు చేతితో 

కాక కొఆఅవితో నగోక్కు.౦కు 

నవ్వమాట దేవు జెబుగును 

ముందు తల కాలి పోతుంది. 

కదా! 
“కొల వి గొని వెజ్టైనే తల 

కొనల) కార, ఆర. ర్. 

“ఏతి యిొటియగి తన యా౭దల, కొ 

విం గొని గోకం దివురు కమతియుం 

గలండేం?? పాండు, 5.254. 

“ట్రై చలపాది నాట న న్న టీం 

యెతేలి, యెట్లు గకొనె డమయంతి 

నీ నలుండు క్రొఅవి మేం బూని తల నోక 

కొనల దలంచెం గటకటా గర్వమున 

మింద గాన డయ్యెం” 

నలచ, 4.252, 

కొజివిదయ్యము 

బగ్గుబగ్లు మని మండుతూ 

చీకటిలో కనివీంచే నేలమూది 

మంట లాంటిది, 

అది ద య్య ౦ శారు న్నా 

దయ్య మని పాతనమ్మకం, 

కొజణవి వీచినభంగి 

కొొటని (తప్పినట్లు. 

గిరగిర తిరుగుతూ మిజు 

మిట్లు గొల్పుతూ అనుట, 

“ఆంగులళీయకఖచితో ంర్వను సమవర 

రత్నోజ్వల, వినుతద్యుతు లెసం శ. 
నగొజివి వీచినభంగిన్ .)’ 

కమా, 

కొఅసంది 

ఆయువుపట్టు, 

1 

గోకి ' 

| హీను వీషమీంపంగా.. 

12,158... 

పజ తెంచీ కరిముదమ నే, డెజ 

దొండం బెతి (చేయ చెప్పళకమునన్ , 
' నొఅసంది దాకి నేలక్కు నొజీగిన.. 

నిర్వ. 10, 29. 

' కొటుకుకు పోవ బడిగల్లు వడు 

ఆనవడి పోగా అనర్థము 

కలుగు అని భావము, 

మేతకు పోగా కాలికి బండ 

తగులుకొన్నట్లు, 

దొంగమేత మరిగిన వశువు 

లకు మెడకు మెడకొయ్య 

వేయడం, కాలికి ఒక గుది 

బండను గొలుసుతో కట్టి 
వేయడం అలవాటు, అడి 

మరీ తిరగకుండా ఉండుటకై 

“ఈ ధిక, 

“నింత మయెొజుంగక యేంపజించితిం 

గొజుకుడుం బోవ బడిగలు నడియె నో 

' పాలతి యనియె.? క్లశా. ఏ 1005. 

కొటుకుడు పడని 

అవగాహాన కాని, అతిపాన 

మెన, 
రా 

““ఆఅధివా స్పవికక విత్వం ఆందరికీ కొటు 

కడు పడదు.” వా, 

కొజుకునకు లేక 

తిండికి చేక, 

““కాటుకునప లేక మూషికకోటీ చేర, 

కునికి మౌార్జాలజాూల మాతని నికాయ, 

క, 8.242. 

చూ. పంటి కిందికి చో వాలదు, 

' కొణుత నుటుకు 

ఎంతే సాహాన మైనా వేయు, 
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“కొటుత నుఖుకుం గాని కొడు కెన్న6 

డును గార్య, తం(త్రమునకోం జొరండు. 99 

భార, స్రీ 1.17. 

2, (కూరుడు, దుష్టుడు, 

“వెలువ మగని దిక్కు. చేసన్నం 
జూపి యీ కొటుత నుబుకు ముక్కు 

గోసె ననియెలో విక. 7.160. 

“వారలు (కౌరవులు) కదా మాందెజు0 

గక కొటుత నుఖుకు ల చెడు తెరు 

వునం బోయెడువారులి 

భార, ఉద్యో. 1.848, 

లే, సాహాసి, 

“చుబుకు చూఫునం గాలిన కొలుత 

నుబుకు.) కాళ, 8.7]. 

కొట్లు ఇంటికంబము సేయు 

చిన్న దానిని వెద్ద కార్యము 

నకు ఉవయోగించు, 

కంబమువ లె కొలు ఇంటికి 

ఆధారము కా జారిదు కచా! 
“వన మింతేకు ము న్నెన్నంయడుల గని 

కని కొ జవ్వం డింటికంబము సేసెన్ లి 

ఉం హరి, 1,94. 

కొటుల బెటు 
జ్ ర్త 
కొబుతే వేయు 

పూర్వం నికులలో ఒకటి- 

కొఆఅత "వేసేవా 
“వివేకళూన్యు లను గోల్తుల 

తేదు.ి? 20. రోక్మాం. 

రా. కొొల్తుల నిను, 

, “కాలక్రాల మఠిచు మేంతలక గూాండులు 
కొలెకి తారను 

| కరకాలక్రొల 

ఒక యినువకొటు నాణి గుతుకం గుతుకC జుట్టు6 భాలుం చిల్వల 
ఠి ౬ లాన్ 

అడిగిన కొలది దిగి రాక మ 

రింత చికి వోవు, 
| 

“ఏదో పిల్ల నిసాను వేనుకోరా అని 

బతిమా లేకొద్దీ వాడు కొజెక్కి_ కూరొం 

టున్నాడు. ri వొ, 

కొలకుండ 

1. కొలుచున టి కుండ, 

థాన్యాదులను ఛానలతో - 

కాగులతో కొలవడం నేటికీ 

ఉన్నది, 

2, నేల తవ్వుతున్న ప్పుడు ఇంత 

లోతు తవ్వినా మని తెలియ 

డానికై కొంత భాగం నడుమ 

తవ్వకుండా వదిలి వెడతారు, 

(కింది (వయో గంలో ఈ 

అర్థం నరివడుతుంది, 

కొలకొండ అనగా కొలత కై 

వదిలివేసిన కొండ=నేల- 

కొలకుండ అయినది, 

“కుతలంబు నడుకొనం గొలకండ గా 

నిల్పి, శరనిధి | గొచ్చిరి సగరనుతులు,? 
కుమా, 1.52, 

కొలకొల కూయు 

కల కల మని ధ్వని చేయు, 

ధ్వన్యనుక రణము, 

గరా యుఈ6 బె నొజుగు( 

(కాయ. ను 8.62. 

'కొలకొల మని 
బెట్ట | 

ధ్వన్యనుక రణము, 

వెల్వడు పఖీరావముల్ , కల మ్భు దు 

| వాక్య వై ఖరులు గాం) 

పారి, 2,70, 
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కొలకొల మను కొలది గడచు 
కలకలము చేయు, గడువు ముగించు, 

ధ్యన్యనుకరణము. “తలప రిపులకు ని మగు, కొల6ది6 
సం దడించుచు దశాకూహిశణీ 
సెన్యంబు, అనిశ౦బు6 గొలకొల మనుచు 

గడచి వచ్చితిమి. భార, విరా. 4.98. 

హర ఇమ, 1.84 ' కొలది మిగులు 
కొలకోల — అవరిమిత మగు; అధికాధిక 

కొలత కట్ల, మగు, 
“జము "లల్ల నిమ్ము సాలక మళడి, 

“రః వార్చి విస్తార మింతే యో నని సర్వ గొనియ గుహుబలం౦బు గొలణి 
కొల్చి త్వ్వని కొలకోల యనలో, 

' మిగిలి.) కమా. 11,12, 
సుద, 1. 102. 

కొల గట్టుకొను 'కొలది మీటు 

హత్యాపాతకమును కట్లు; అపరిమితే మగు, 
కాను ర అ “కాలడి మోటు కడుపు గుడువ 

| మియునులి? భార. ఆను, 5,268. 
కఈక్రా ల గటు కొ గి వియోగుల వేచి, 
మరుయు * ' కొలది యిడరాని 

వర, రా. కిష్కి. పు, శి95. పం. 1రి, ' అవరిమిత మెన, 

కొలగాడు “కాలడి యిడ రాని యొక వింత 

| వెలువు గలిగిన పారి, 1,78. 
థాన్యాదులు కొలు వాడు, లువ 

శర. కొలది వెట్టు 
| 

కొలగారము 1. ఇంతా అని చెమ్మ, 

ధాన్యం కొలిచినందుకు ఇచ్చే. 6 __జలనిధులుం, బర౭గిన దీవులు 
కూలి వర్షము, లరయం గా గొలంది వెట్ట నల 

' వియె ౪) భాగం 5.211. 

రన్! బ్ర, క్రిందవజచు శ oo క 

కొలదికి మించు “వాడవుల నడి సన్న యొడళుల 
అపరిమిత ముగు, 

““కిొలందికి మించు కెంజీగురు గుత్తుల 

మొగ్గ ల బుష్ప్రగుచ్చక 0,బుల6 బువుం | 

చనం బుపష్పాడుల...*” కళా. 1.118. 'కొలదిచేరు 

| చెక్కియ, మ్ముల “పెంపు గగనంబుం 
' గెలంది వెట్ట** భార, విరా. 8.167, 

కొలదికి మీఆు వట్టి వెరు, 199 
కుమౌ, న్, 

ఆధిక మగు, 6 
“తలంపు నొలందికి మాజెన్ ఎ) కొలనాడు 

భార, (ద్రోణ, 2,229, ' స్నానము చేయు, 



“క సేసి కొలనాడం గదలుభంగి.) కొలవేరు 
వా కాళీ, 2,86. ' _ వట్టి వెరు, 

కొలనికి కాపుండు కమా, 5.149. 

నిప్పు) యోజన మగుకార్యము కాొలసామి 

చేయు, జాతి పెద్ద, 
గువ్వల చెన్న. 15, జీయూర, 8.150. 

కొలపగ కొలారుబండి 
కుల విరోధం. Et కవ్పున్న బండీ, 

“తీరని క్రొలపగయుంబలె నీ రమణికి నా శుక. 1.271. 
నాకు నెనయదు.?’ చూ కొొలారుబండి. 

వం, పంచ, 8.195, కి వ ౯7 

' కొలికి చు 
కొలపగతురు బి 

ఒక రూపమునకు వచ్చు. 
జాతివె రులు. 

“కాలపగతురు గారె యాచకులు లోభు 

అకున్ ఎ వేం, పంచ. %.]41l. 

కొల పెట్టు 

కొలుచు 

వరాహ, 12.48. 

కొలముసాములు 

కులస్థులు, ఒకే జూతివారు, 

అనగా చుట్టము లనుట, 

“కాలము సాము లటంచుం గూడి 

రాకండను, బాదాంగ దమ్ముల బరిహా ' 

రింపుల' 

రాజగో, 2,14. 

కొల యొనర్చు 

కొల -(తమి కొలె (కన్న) 

హాత్య అని అర్థము, 

“కీ వేము కొల యొనర్చితి, వీవగ నది. 

సపోన డగుచు నేచం దొడం7న్ ల” 

శుక. 1.824. 

“కార్యం బును గొలికికి వచ్చినది.) 

వీర, 8.54, 

“చిలుకల కొలికిం గనుంగొన్న నొక్క 

కొలికిక్ వచ్చున్ ౧” వప, 244, 

“వాడీ మేనమామ వచ్చిన తరవాత 

గాని యా వ్యవహారం ఒక  క్రాొలికికి 

రాదు.’ వా, 

ఇ్సే : కొలికికి తెచ్చు, 

' కొలికిపూస 

(పథాన మైనది, ముఖ్యము, 

“ఇందులో ఈ పద్యం కొలికివూ'ససం*) 

భూ, కొల్కి_పూ'స, 

కొలు వగు 

“ఛభవళాతుల్ భజియింప నిండు 

కొలు వెం? పాండు, 1.21. 

' కొలు విచ్చు 

దర్శన మిచ్చు, 

“కొలు విను రాజన్య కోటికి “నెల్లి 

వర, రా. అయో, ఫు, 807, పం, 20, 

క న. 
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కొలువుండు ఆందులో రా జా స్థానాలకు 
బ్య జ కొలువు తీరు. వెళ్లునప్పుడు ప్రత్యేక 

“ఆస్థానమ్మునం గొలువుండిం? మయిన - నిరిష మెనవేషం 
| ఉఅలటలు 0౧ 

బా. 8.5. ఉంటుంది, 

కొలువుగొను  “కలఅభాపిణియు...వేగంబు కొలువు 

కొలుచు, _సీంగారంబు సంఘటించుకొని క్ష 

““నన్నుం గొలువు గొని మూ 50దు నిలు | నగరి కరిగి? కళా, 1.208, 

చుట.” దళ. 11.58. కొలువు సేయు 
ల, కొలువు తీర్చు, నభ చేయు, 

“పజ గొలువుగొనన్ ఎ పాండు, 1.18], 
సాంబో, 2.87. | 9 దంట 

కొలువు చాలించు ' కొలువు సెసికొను 
లులు చొలం౦ 

, నౌకరీ నంపాదించుకొను, 
నభ చాలించు, “కని కొలువు సేనీకొని మాలిని నాం 

“కాలువు చాలించి శ-సీకాంతుం డంత; జని... భార, విరా. 1.106. 

పురంబున కరిగి? నిరంకు, 4,468, | 
' కొలు వొసగు 

కలువు పట్టు దర్నన మిచ్చు ద న 
శవించు, ఇ హై 

కొలువు వటి యిలు నిలుపుకొనుము,”? 
రి oe) 

రామా, 17,74. 

కొలువు సింగార మగు 

నభకు తగిన యలంకరణను ' 

కొల కొల 
సఖి a4) 

చేసికొను, 

. “క ేళ యవన చోళ కళింగ శక వంగ “వలదు. సీత నిచ్చి నలినా ప్తకలనాథు, | ౦ ) 
గూార్లరు ల్లాలువం ౫6 గెలు వొసంగు. 

' శుక. 1.855, 

' కొల్పుడు చేతులు 

““ఈదారి రాజగోపాల శౌ రి చెలువు 

పాంగార కొలువు సింగార మె పడాజు. 

నన్నె బంగారు కొలువుకాటంబునకు 

నచ్చి. 249? 

కొలువు సింగారము చేసికొను 

సభకు వెళ్లుటకు తగినట్లుగా 
అలంకరించుకొను, 

"వేప ఛారణము నపహాజము, 

కామా, ఫు, ర్, 

నమస్కారములు, 

హాం'సః 4.212, 

చాలినంత, 

466. _ ,నుడువ్లు అపుడు చెల వో యేమి 

చెప్పుదు. గొల్ల కొల్లి || 

రాధి, 2.140, 

' “పడి రూపాయ లయితే సంత ఖర క 
మనకు కొల కొల.) వొ, 

య రం 

కొల్ల పెట్టు 

ఒకొ-క్క- సమయానికి తగిన . 
1. కొల గొటు, 

౧౧ లు 
కాకీయా, 244, 



పి కొల కొల 
ag) య 

కొల _. కొల ది 
౧ ౧౧ 

బి, కొల్ల గొను, 

“ఆఖిల తీర్ణ ంబులును నాడి యవని 

సురుండు, కోర్కి మెం బుణ్యల తాలం 

గొల వె ట్రం” కాశీ, 8.91. 

లె, ముఖ్యంగా రాయల 

' తపకిజనంబులు పరిపక్వ ఫల 

కీములో దీనినే పాడు వేయు. 

అ నే అర్థ ౦లో ఉవయో 

గిసారు, 

“ఇంటో ఆ సంతా కొలెపెటినాడు. 
cn శారి య యి 

“భయా, ' 

తనవాళ కంతా ఇలు కొల “పెటింది.” 
య an) cn (స) 

బె 

వీ, ఏదో ఏడ్చు, 

లాడే 

నూచిస్తూ వంట ఏం చేయాలి 

అని కోజలు అఆడిగినవ్వూడు 

అ త అంటుంది. 
అనాలా 

హగీదో ఒకటి కొల పె పెట్టమ్మా! న 

"న్నెందుకు చంపుతోవు 9౫ 

కొల బో ల్ల బొ వు 

వా డగు, 

“నా తపము భ కిం బొడు గాకు న్న్న 

యేల వివారింపంగ నెల్లయుకా (వరము 

కొలంబోయినం జూ చెదన్ ఎ)” వ్ . 

కొల్ల లాడించు 

కొల గొటించు, 
౧౧ లు 

“గోభిందు నీరంబు౭ గొల లాడీంతు, 
లాగి 

గార. హరి, పథ, పం క్షి, 1146, 

కొల లాడు 
గా 
కొల్ల గొట్టు, 

బ్ధావజుపత చె మిగుల వాక తాలిమి6 

గొలలాజెడిన్ ౮) . 6,240, 

CER 

సుగంధ, 

కు సుమర'స సపల్లవంబుల( గొలలాడి, 93 

శుక. 1.875. 

..ఐహిక భూరి సుఖంబు గొలలుం, 

నొములు వోవ6ంగాం బనిచె నోమినిశ కి క్రి 

“కోడలు అత చచ్చిన నాలుగు నాళ్ళ శే ' కుమౌరుం డరితోక్ ౨” 
దశకు, 10.111. 

గారం కొలలు మీణు 
య 

ఎక్కు వగు, 

ఈక్రరవకమున6 గలుగ. జేసెం గొలలు. 

మోజున్ ౧) రుక్మాం. 8.129. 

కొల వటు 
రా అ 

కొల్ల గట్టు, 

“పట్టునల నోరిక లెల్లం గొల్ల వై. 00 

తాళ్ల, సం, స్ట్ 256, 

కొల విడుచు 
గా 
చూలు నిడుచు, విస్తారముగా 

నొనగు, 

కకక మ్మ రావంబు కడవలు కొల 

విదడుచుల? వివ, 2.40, 

(బాహ్మణు తెల దనిసీ,?” జెమి. 1.7. 

యూ, చూలు కిదుచు, 

కొల వెటు 
ఇవ, లు 

వోచుకొ 

“వేల్పు లుదతిం చాటి రాజనివాసముం 
| 
| 
| 
| 
\ 

గొల పెట్టి ను స _సవి తము 

గొని పోవా. 97 

(గూరతం, 

భాగ, 7. 2254 



కొల్లాడు కొల్పుండు 

కొల్ల గొట్టు, తనివి దీర అనుభ కొలువు దీఖు, నభ తీరి 
పించు, యుండు. 

““కొ లాడిరి కె వల్యలఖీ్కీ నమరులు 
మునులున్ ౨” 

కాశీ, 2.87. 

కొలాయ (యి) గుడ 
aa) G 

షు పంచ, చిన్న పలుచని | కొలు$ విచ్చు 

తుండు. 

కొల్లాయ (యి) పంచ 

చూ, కొల్లాయగుడ్ల , 

కొల్తారుబండి 

కవ్వూన్న బండి, 

“పావన లటు మిట్ కాలారు బండి. 

యెక్కి_, దురదురన రంభ యింటికి. 
నరిగి,”? కవల, 4.21, 

భూ, కొల్లార్బండి, 

చూ, కొండవీటి వేం తాడు, | 

క్రాల్లే టి మడుగు 
పెద్దది; అంతము లేనిది, 

కొల్లేటి వ్యవసాయం 

లాభము లేనిది, వర్గము, 
“ఆదంతా కొల్లేటి వ్యవసాయేం. దాని 

వల లాభం యే ముంది 9? వా, 
ళం 

కొల్చి పోయు 

వెచ్చించు. 

కాలగతులన్కు పారి నాయుషంము€ 

గొల్చి పోయుచున్నా రయ్యా [00 

| తాళ్ల, సం. 7.88, | 

“ఈ భయ వాదులను గొల్ఫుండి 
పీల్సిం-చి,?” 

పండితా, ద్వితీ, మహీ. పుట, 1258. 

నిరంకు, 1.7. 

రూ, కొలువుండు. 

నభ వాలించు, 

“సండే జలనం జేతివలిళంబు వెచి, 

పంజెం బా మ్మని "జీవపతి కొలు 

' విచ్చెలి గౌ, వారి, ప్రథ, పం 818-19, 

“కొశ్చన మార్కు మొగం పెట్టు 

(వ ళ్నార్థకంగా చూచు, 

బాలా ఇటీవలి వలుకుబడి, 

కొళ్ళు కొళ్ళున దగు 
౧ 
ధ్యన్యనుకరణము, 

ఉకార కొళు న దగుచో,...ి 
భి లా 

విప. 4.19. 

కోక చాకియింట వేసి కొక్కి. 

రాలవెంట పోవు 

ఒకచోట వడ వేసి మరొక 

చోట వెదకు, 

వ్యర్థ పయత్న మనుట, 

తాళ్ల, సం. 8.175. 

కోక వాక 

బట, పాత, జం, 
లు 

“మునుమున్న తెలిసీ యాముది వరాటము 

కొంచురా లే నెతిం గోళ 

నిరం. 2.128. 

దూ, కోకా వాకా. 

నక, 

వాక? 



కో-కా__కోేట కర్ కోట__కోట 

కోకా వాకా కోటలో కొల్ల వంకదారలో 
జం, పోయినట్లు 

బట్టా వాతా, ఒకచోట వ చ్చిన లాభం 

రూ. కోకవాక, | మజ్ొక చోట పోవువ ట్ల 

కోచవాటు ఉపయోగించే వలుకుబడి, 

భయవడు, కోటలో కష్టపడి దొంగతనం 

“వేల్పు రాచవారలు నా కత్తి చేసి తెచ్చిన నా మంతా 

గోంచ వాజు, నితం డన నెంత? వంకతో కొటుకొని పోయి 

చం(చా. 8.88. ' నటు. రు 
సొ 

నేటికీ రాయలసీమలో“ కోచ ' “ఇంత చెప్పినచో దమయంతి నిచ్చు, 

నాయాలు” పిటీకివంద అనే | కంత ఘన మింకం జెప్పంగా నేల నీతి, 
' కళలతను జూడుల గోటలోే6ల గొల 

అరంలో ఉవయోగిసారు, య 
థ్ రం ఆమి ' వంక, దారలోే6 బోయినటి విధంబు 

కోటకొమ్మ గాది నలచ, 4.68, 

ఆము. 2.5. |  రాజాన్నుగహము నంపా 

కోట బలసికొను దించు కార్యానుకూలతేను 
సాధించు, 

కోట కావలి కాయు, దుర్గ : 

నంరతుణ చేయు, 

లెక్కకు నెక్కు డగుచు వికమాటో 

ఏ చైనా విశిష్ట మైన కార్యం 

సిర్వహాంచిన వుడు రాజాసా 
థి 

పంబున6 గోట బలనసీకొనుటయు...? నాల్గో వండితులకు శాలువా 
| 

కళా. 8.75, వలె పాగా నొకదానిని ఇచ్చే 

కోటరము చేయు వారని దానిని పాగా 
వేయుట అనడం కల దస, 

ఇలాంటి అలవాటు మొన్న 

మొన్నటిదాకా బొ ప్బీలి 

ఆసానంలో ఉండే దస్ 
“ఆరయమిం జేసె నమ్మహ ఫురుషుని య 

అక),_డి మి|తు లొకరు చః 
పాలికిక్ బతులు వోవల వీరలతోన ul (£ బ్బ 

నారు, 
యేను జె, చ్చెరం జని కోటరంబు దగ శ | 

జేయుదునో. శత్రులు కొట లగ్ల్గ వట్టినవ్వుడు 

భార. ఉద్యో. 8.132, ఉడుముతోకకు పాగా కట్టి 

అత్తవారింట కాపురము 

చేయు, 

కోడంటిక ము చేయు, . 



కోటా___ కోటి ot కోటి___కోట్రి 

కొటశెకి వఏినరి వేసి ఆ 
చా 

పాగాను వటుకొని వెకి వెళి , 
౬ 0 ౧౧ 

వోవుట కలదు, దానిద్యారా 

వచ్చిన పలుకుబడి ఆయినా 

కావచ్చును. 

“వాడు కోటలో పాగా వేశాడు, 

ఇంక వాడి |పభ వెలుగుతుంది ఆన్న | (పభ a ' “కోటికి పడగాతీన. వాని బదివేల మాటే.’ 

కోటానకోటు 
ఓని, 

| 
| 

కోటికి పడగె త్తినవాడు 
కోటీశ్వరుడు. 

కోటి నంపాదించగనే తచ్చి 

హ్నంగా ఒక ధ్వజ మెత్తు 

ఆవారం ఉండ ఉంటుంది, 

అట్లా వచ్చిన వలుకుబడి, 

కాప వె బదుకు మన టు టి 
' దు టె 

1, వివరీతముగా, అనం ఖ్యా 

రకముగా, 

“లవ్లోపలతవలు శాఖోపశాఖలుం 

నోటానకోటులు సం ఖా తిసంఖ్యలుగా 

కోటి కొండలుగ 
హూం, 8.29, | 

నడుచుసమయంబున,”’ 

64 . = 

కోటానగోటు లె కోటకొమ్మల 

యందు... కళా. 2,150. 

కోటా పేటాగా ఉండు 

ఆనుకొని, కలిసి ఉండు, 

పూ ర్వ ౦ కోటలు, వాని 

. వూతొచిథ్ శోతంబులగు. 

(బావహ్మణ గృవాచాటికలు దాటి. “నృపుల పదవాలశేఖల కల మా భు, 

బస, 1.5 

ఆన నిట్ట పలువయజపుల, కను గోటికి. 

బడగ యె తీ గుణీ యగు పెద్రన్ , నిను 

నమ్మ రాదు గా క, ట్లొనరించి తె యిట్టి 

లంచ ముసి నీకున్ ౨? 

కళా, 7.27, 

ఎక్కువగా; అత్యధికంగా, 

జా గహలరేఖలే మూల మనుచు గోటి, 

కొండలు” ధాన్య రాసులు పండ వీట 

. సుజనభజనె కవిఖ్యాతి శూ(దజూాలతి,”? 

వక్క నే పౌరు లుండే 

చటలూ ఉండేవి, 

“నీ కిం చాబాదూ హాూాదరాచబచాదూ' 

కోటా “పేటాగా ఉంటాయి 

కోటికి పడగెత్తి టాటాలు 

గుణించు 

కోటిని కోటానుకోట్టుగా 

చేయు, 
“కోేోటికిం బడగాెతి టాటాలు గుణి 

యింప్క నే నేర్తుం) 

CR 

విప్ర, 4.28, 

ఆము, 2.27, 

కోటిపడగలు 

కోటిధనం ఉన్నవా డెల్లా ఒక 

ధ్వజం కన్తువాడు పూర్వం, 

అదే కోటికి వడ గెత్తుట, ఆ 

ధ్వజా లే కోటి వడగలు, 

నలి. గోటి కోటిపడగలు, ౫ాలిగనొనం 

గట్టినన్ను వాని€ గా దని మదిలో., దలంప,' 

ర'సంఖ్యార్హ ధ్వజ్యములు గట్టినవారు 

వెళ్యముఖ్యు ల నేకుల్ ౨) 

కమొ, 7.118, 

కోటి సేయు 
అమూల్య ముగు, 
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క సాటి లేనినగళ్తు కోటి సేయ 

విజయ. 1.28. 

కోపేరుముక్కు 
చశ్క_ని ముక్కు, 

| 

| 
(i | 

సేద్యంలో కోశురు వేసి 

నవ్వడు ఎవ్వుడూ వాలు, 

తిన్నగా ఉంటుంది. అందుపె 
7 యర 

వచ్చిన పలుకుబడి, 

“ఆవిడ చాలా అంద మెనది. చేరెడు 

కండ్లు, కోటేరు ముక్కూ, నిమ్మపండు 
రంగు. 

కోనేరు వెట్లు ముక్కు. 
రు 

చక్క-ని ముక్కు, 

“కేెకీరు చెటు చెన్ను మీటిన 
GRD) 

ముక్కు ల 

వర, ర్ం ఆతయోా, పు. 9న, పం కి, 8, 

నూ కో కురు ముకు్క_ 

కోట్యంతరాలుగా 

కోట్లకొలదిగా, 

బా 

కాకీయా. 276. 

కోడంగి యాటలు 

కోణంగి ఆటలు, 

ఆనందో తాహంతో ఎటు. 

వడిలే అటు ఆడుతూ ఎస. 

రుతూ ఉన్నా రనుట ఇట. 

(వస్తుతము: 

పండితా, ద్వితీ. పర్వ, పుట, 484, 

కోడాడు 
కుమి) కోరాడు, 

“అమ్మాని శూలంబు చే కొని నారా 

యణ పాణ ముల్ రణములో€ గోడాడం 

జాడన్ .) 

ఊర. వారి. 6.4నగ్. 

కోడి___కోడి 

త్ర వ్వేద ందం౦ంబులు...కోడాడు 

చుండ. నృసిం. 4.47. 

' కోడికునుకు 

అరని(ద, 

కోడి నగం కండు మూసి నిది 
ఇవు, 

స్తుంది, 

“వాడిది కోడికునుకు, ఎప్పుడు పడితే 
అప్పుడే “మేులుకంటాడు.ి) వా, 

చూ. కో డిని, ద. 

కోడి కూసినదాక 

తెల వారేదాక, 
లా 

“కోడి కూసిన దాకా నిద పట లేదు.) 

వె, 

టి 

“ఆంగ రంగ వెళభవములు నుం, దిర 

మగును ేవళంబులం బర నొక 

కోడీ గూయుపలియ సనెనస్ ల” 
య యం 

వప, 1.60. 

“కోడి గూసేపలె ఊం దంకే కోమటి 

ఉన్నా డన్న మాటే. సా 

కోడి (గుడంత 
ళ్ 

రొొంచచెము,. 

“కోడి గుడ్డ ౦త యన్నమ్ము కొసం 

నెకయలి గుంటూ, ఉత్త, 15. 

కోడి గుడ్డుకు తంటసమా 
ఈ వూ తానికి అంత అవన 

రు 
వడవలెనా ? 

కోడిగుడ్డు వట్టుకొనుఓకు తంట 

నము కావలెనా అనుట, 

తంటనము అంశళు ముక్కూ 

లోని వెం|డుక లు లాగుటశె 
(sn 
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మంగలి ఉవయోగించే వని 

ముట్టు. వెండుక వంటి అతి. 

సూత a మయినడానిని పట్టు: 

కొనుటకే తంటనం కావాలి. 

కాన్ ఇంత లావా టిదానికి 

ఎందుకు ? 

కోడినిద 

అరగన్ను మూతతో ని దించే 

నిద, 

| 
| 

వాడి చెపుడరా క్రోడి నిద, కండ్లు 

చూ సే నిద పోతున్నాడో డేలు 

కన్నాడో “తెలీదు.” 

ఎప్పటి కవ్వుడు మేలుకొంటూ 
జాగర్త తగా ఉంటా డన, 

సందర్భంలో కూడా ఆవ, 

యోగి సారు, 

చూ. కోడికనుకు. 

కోడిజెప్ప పెరుగు 

కనుఅెవ్నవై దు రా నం 

వెరిగ న్మేతరోగము వచ్చు. 
బస లీ.74. పుట. 

Ch 

కోడెకాడు 

యువకుడు, 

కో డెగాడ్పు 

మందమారుకము. 

కోడె తాచు 

వయసుతో ఉన్న (తాచు, 

పాము, 

“ర్రో డె తాచును ముద్దు లాడ్ినట్లు,. 09 

వేణు. 

కోడె లమ్మెడు పాటి పరికరము 
కలదా? 

ఆ మాతం వశునంవద 

కలదా? అనుట, ఆ రోజు 

లతో వశువులు కూడా 

(వధాన మైన ధనమే, 

“పరికరము. కోడే లమ్మెడు పాటి 
గలి ర్, హారి. 4.808, 

కోడెవయసు 
పడుచు[ పాయము, 

“కోడెవయసు పాక ముల్తూంత 

 లూ౭గాడు ఫా ర్య మాంద్య మనసు 

కాలిం... హంస, 5.115. 

కోడెవిటులు 

పడుచు విటులు, 

హంస. 1212. 

' కోడెవెధవ 

పడుచు వితంతువు. 

' “కామాంధల్ వెలనాటి కోడె విధ 

' వల్.) 

కోణంగిచేష్టలు 

క్రీడా. 209, 

కోతిచేషలు, 
ట్ 

' కోణంగి యాట లాడు 

కోతి చేష్టలు మేయు, కొంెటు 

' “నటులు చూవీన విద్య నటుల€6 గా 

దంచు దా నడ మె కోణంగియాట 
హా ఇ 

లాడు,’ రాజగే, ర్.4ర్, 

కోణంగి..వఏధి భాగవ తా 

లలో హోన్య గాడు, దాని 

మోద వచ్చిన వలుకుబడి, 
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కోణాలగొంది కోతికి కొబ్బరికాయ చిక్కినట్లు 

జక మూల, నువభోగ్య మనుట, 

“మ-ఠాంత రాళ విశాల వేదులయందు. ' 

గేణాలగిెందిం దపంబు సల్పుజనంబు.’? 

పాండు, 5.296, 

కోత కోయు 

చీట్లాటలో మిగతవారు వేసిన 

రంగుముక్క_ లేనప్పుడు 

దగ్గర ఆన్న తురుపుముక్క 

చే స్తే అది కోత కోయడం అవు 

తేన. 

వత కొబ్బరికాయ దొరికినా 

అది అనుభవించ లేదు కడా! 

అది యెట్లా పగ లకొ ట్టి 

తినాలో డాని కేం తెలుసు? 

చూ: కోటికి కొబ్బరికాయ అబ్బినట్లు,. 

కోతికి స్త్రీ వేషము 
అతకనిది, 

కోతి వికార మైనది, దాని 

కెంత (ట్రీ వేషం వేసినా కుద 

రదు అనుట. 

గువ్వల చెన్న. 75, 

' కోతికుళాయి 
aa) 

తుంది. ఆ వట్టు వా నికే 

పోతుంది, 

చూ, పెకోత కోయు, ' 

కోతలరాయడు 

డంబాచారి, 

మాటా. 65 

కోతలు కోయు 

డంబభావారములు వలుకు,. 

గొవ్చలు చెప్పుకొను, 

సావీ. 1కి ఫు 

కోతికి కొబ్బరికాయ అబ్బినట్లు 

ఎంత అమూల్య మైనా ఉవ 

యాగించుకునే యో గ్య త్ర 

లేనవ్వుడు దొరికీ ఏం 
లాభం' - =నువట ఇప 

C౧ 

ఇయోగిసారు, 
వాల 

“ఆ ఆడంగుల వెధవకు అంత అంద 

మెన పిల్ల నిచ్చి చేశారు. కోతికి కొబ్బరి: 

కాయ అబ్బి నట్లుగా ఉంది వాడి పని.) 

CRE 

“నీ ఆంత 

కాడ నాతో కోతికొమ్మచ్చు లాడు 

చూ, కోతిచేతి కొబ్బరిశాయ, 

చరి తగలకుండా వేసుకొనే 

ఉన్ని తలటోవీ, 

_కోతికొమ్మచ్చు లాడు 
"పెద్ద వారితో పరియాచక 
మాడు; ఒక ఆట అడు, 

కోతి కొమ్మచ్చు లనేది ఒక 

విధ మైన పిల్ల లాడుకొనే ఆట, 

చెట్ల మోదనే దొంగకు అంద 

కుండా తప్పించుకొంటూ 

చెట్టు మొదలు పట్టుకోవాలి, 

వేసవికాలంలో నేటికీ 

ఆట పల్లెలలో పిల్ల లాడుతూ 

ఉంటారు, 

“సెక్కడ * నా అంత న్ 

తున్నా చేమిటిరా 439 CRE 
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రోతిచేతి అద్దము యగునె (కోతి (బ్రహ్మ రామసుం 

చూ. కోతివేతి కొబ్బరికాయ, 

కోతిచేతి కొబ్బరికాయ 
ఉవయోగించుకో. లేనివానికి. 
అమూల్యవ స్తున్ర లభించి. 

నపుడు అనే మాట, 

కోతికి కొబ్బరికాయ దారికి తే. 

జేయ వచ్చినాండ వెంతవారు చారు? 

భాస్క, యుద్ద, 119, 

కోతిపుండు (బహ్మరాక్షసి 

చిన్న దానిని ఆనవనరంగా 

చెద దగునటు చేయువట ఉన 
(on) లం ౧౧ 

యోగించే వలుకుబడి. 

పుండును శెలికి కెలికి కోతులు 

వెద్దవి వేసుకుంటూ యని 

వీని, 

కత చిన్న వాగ్యాదం కాసా కోతి 

దాన్ని వగలగొటి తినడం. 
తు 

తెలియదు కడా! 

“ఆ చెధవక ఆంత మంచి పిల దొరికి 
మాతం ఏం లాభం? కోేతిచేతి 

కొబ్బరికాయ.” వొ, 

కోతిచేతి పూలమాల 

ఉవయోగం తెలియని వారికి. 

చిక్కిన అమూల్యన స్తువు. 

“కటకటా! మూ ర్థృ మర్క_ టకరత లస్థ్ర 

కల్పతరు న్యూననమనౌాలి కా క లు 

డగుచు.” శుక, 1.361. 

చూ, కోతిచేతి కొబ్బరికాయ, కోతి 

వేచి అదము. 

కోతిచేషలు 
ఠి 

వీచి చేపలు, పిచ్చి చెపలు 

“ఏమిటా! ఆ కోతిచేషలు. ఇంత పెద 
డు (8) 

వాద వెనా యింకా మట్టూ మర్యాదా 

తెలియక పోతే యెలా?) బౌ, 

కోతిని (బహ్మరాక్షసుని చేయు 

అల్పులను అధికులుగా. 

పొగడు, 

“వీరధర్మ మిట్లు విడిచి విభీషణ, రాజు. 

చిదుట చాళరథులం బాొగడం వాడి 

. స్రుండు (బస్మారాక్న సె హౌకోస్టు 

చాకా వలి ండి.”? వా, 

ర 
క్“తీపుల్లలు 

మగ్గం దారాలను మోడికి 

తగిలించే పుల్లలు. 

(బౌన్. 

కోనకావలి 

వ్యర్థము, 

కోనకు కావలి కాయడం 

ఎందుకు అనుటచె వచ్చినది, 

శవజాగరణం లాంటిది, 

కోనచీకటి 
చిముచీకటి, 

““కేనర్యకటిలోని కొనరం జొచ్చి.) 

కళా. 4.121, 

కోకా కిస్తా 

స్ డెవడు? యః కశ్చన, 

“కుద్దుం డగు భీమ్మముందు కోన్కి స్క 
గజశదుండు కరుం జే మగు” 

థి ౬ 
గీర. గురు, శీర్. 

యాం, కళ్ళ నాళ్ళు. 
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కోవక తె “ఎంతే వద్దన్నా కోపం పట్ట లేక చాడు 

దశల నాలుగూ ఆచనేశాడు,”’? వా, 
వ దీరి, 

0 ఉలి “కుకు ద్రేయి కలంబు.. నిమత్రమగల. కోవము పుట్టు 
జేయు, కొడుక గాంచినయటి కోకు కోవము కలుగు, 

కత, క్రీడా. 129. స్రరభేదికిల. గోపము పుట్టి వీడు న 
కోపగాడు న్నించుక యేనియుం జలియండు.. 

కోపిష్టి, శా, మా, 4.186. 

“అన్న మ తండి క్రోపగాం చెనొ కోవ మెతు 
Mo) 

కాదొం” కాశీ, 4.90. కోకించు, కోవము వహించు 
కోవదారి | | “కారవులు సేయు నవమతికారణముగ 6 

క్రానిల్చిక్సి | గోప మెత్తు, ౨ భార. శాంతి, 1.18, 
© 

“బావ (పతికూలుండు నాథుండు కోప 
దారి.) వెన్న. బస, 4.277, 
“మా తముడు చాలా కోపదారి, 

నాతో ఏమన్నా ఆందువు గానీ ఈ. 

మాట వానితో అచేవు, భ| దం!” వా. 

కోవథారి అను పాఠము. 

నరి కాదు, 

కోపము ఆలు 

కోవము గీటు, 

కోవమును అగ్నితో సమాన 

ముగా భావించుటతో వచ్చిన 
పలుకుబడి. 

“దీని (మింగక వృథా వసియిం-చిన6 

గోప మొాజునేఎ కా, మా, 2.101]. 

య? 

కోపము చేసుకొను 

కోకించు, 

“వాడు నామిద చాలా కోపం చేను 

కున్నాడు. 19 వొ 

కోపము పట్టలేక ప్రోవు 

కోపమును అణుచుకొన లేక 

పోవు, 
86 

' ఆకోేపమే కూడుగాం 

కా సెండ్రి వారలం జూడ నా పీన్నతనము, 

గూల నింతటిలో వట్టి కోప మెత్తి, 

తలుపు విగియించె మగడు. 09 

శుక. 2.181. 

చే కూడుగా కుడుచు 

అతికోపిప్టి. యగు, 

గుడిచిన యా 

' బుది కోపము విడువు మంకు గుణ మేల 

' మోనుం' తాళ్ల, సం. 10.18. 

కోపిష్టి 
చూ. కోపదారి. 

కోపుదారుడు 
నరుకు బె టనుండి తెచ్చి 

అమ్మువాడు, స, ర, 

కోపు మీటు 
ముందంజ వేయు. 

“పీలికలు వెంట వెస నంట చేస్తు శే, 

కోఫప్రు మాజీ జవోద లిం భాడం 

బజి-చి.”? శుక, 1.259, 

కోపులు కల్పించుకొను 

రకరకాల అంగ భంగిమలు 

మాపు, 
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“*నటువకాని యందము గాక వింతగా ' 
టి 

గోపులు గల్పించుకొనుచు చాడు. 
కుక. 8.14. 

కోప లె త్తు 

దండెత్తు, 

“భటరోష శిభిశిఖ పభల (మింగి బలారి, 

కలిశ ధారలమిందం గోపు లె త్తం) 

సాంబో, 5,208. 

కోమటినిజము 
అనంభవము. వ్యాపారస్తుడు 
నిజం చెప్పడం ఎలా నంభవ 

మనుట Gl వష్పనది, 

చూ, ఫేోమటి సత్యము. 

కోమటిమాటలు 

అటూ యిటూ తేల్చకుండా 

మాట్లాడే మాటలు, 
“నువ్వు యిసావా బేదా? స్పష్టంగా 

or.) 

చెప్పు. ఈ కోమటిమాట లన్నీ 

యెందుకు ౪? వా. 

కోమటిమెతి 
"చా 

నమ్మ రానిది, 

వ్యా వారి ఎవ్వడూ తన లాభం 

చూచుకుంటూా డనుటవై 

వచ్చినది, 

గువ్వల చెన్న, 67. 

కోమటిరహన్యం 

వాడు రహన్యం అనుకున్నా 

ఇతరులకు స్పష్టంగా “తెలియు 

నది, 

'కొండమోద కొట్లాట ఏమి 

టిరా అంశకు కో మట్టు 

రహా న్య 0౦ మాట్లాడుకొం 

టున్నారు అన్నా డట, 2 సా, 

సి వేదే రహస్యం రహస్యం ఆని 

చెప్పావు, నేను వెశేసరికి ఊ రంతా 
' అదే చెప్పుకుంటున్నారు, ఇదంతా 

కోమటిర వా స్యంగా ఉంచే. వా, 

' కోమటివిశ్వాసము 
నమ్మరానిది. 

చూ, కోమటి మె, తి, 

_కోమటిసత్యము 
అసంభవము. 

కోమటి వర్తకంలో సత్యంగా 

యిది యింతే నని చెప్పినా 

అది నిజ మె ఉండదు, 

రాధి. 4.79. 

చూ. కోమటినిజము. 

కోమటిసాక్ష్యుం 

అటూ యిటూ కారకుండా 

చెప్పు సామ్యం, 

ఒక గుణం ఎవరిది అన్న 
. యు 

తగాదా వచ్చి యిదరు 
ళు 

రాజుగారి దగ్గరకు వెళ్లారు, 

అందులో సాత్యుంగా వచ్చిన 

ఒక వె భ్యుడు ముందువెపు 

చూస్తే రంగన్నది వలనే 

ఉన్న దనీ, వెనకవైపు 

చూస్తే రామన్నది లా 

ఆన్న దని చెప్పా డని ఒక 

కథ, అలా వచ్చిన పలుకుబడి, 

“నీవు ఏదో ఒకటి తెగ జెపా వని వసే 

కోమటిసాత్యుం చపా వేమిటిల) 

CM 
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కో యని యార్చు ' కోరచూపు 

1. కూత “వేయు, (కూర "మైన చూపు. 

ధ్వ్యన్యనుకరణము. “కేరచూప్రుల యెజు చేరు (గు డుల 

కో యని యార్చినం చెసలం గుంజర వాడు? “వరాహ, 2కీర్, 
ముల్ "సిద చెన్ ఎ కొం . 2.లిర్, 

'కోరదౌడ 
9. అజచు. | శ్ 

“షఫరుతర. లీల పద్య మది కో యని ' చప్పిదా 
భార. మౌ, 25, 

యార్చుచు నుం డెలి 

గుంటూ, ఉత్త, 80, కోరపాగ 
అజఅచుటలో ధ్వ న్య నుక ర, 

ణము, 

| 
| 

| 
| 

“నింగి కయి కంచె యెతి వెసం |! 

| 

| 

'కోరమీస 
చూ. కోర మోా'సములు, 

' కోరమీసము 
. కోరమో'సములు. 

కోరమీసమలు 

పొడుగాటి మోసాలు, 

' “మనుజ రక సీక తనువును గోరమి, 

నో యని యార్య.' మను, 450... 

కోరకొండె 

వంపుగా ముడివేసిన సిగ, 

శర 

కోరకొప్పు 

ముడి వెసి ఒక (వక్క-గా 

వెండుకలలో దూర్చి ఓరగా 

పెట్టిన కొప. 
కుమా. ర.14శి. 

కోరకొమ్ము 
వంపుగా వాడగా ఉన్న 

“పహోమకుండముల పె కటికి కొంకర, 

కోరకొ ము Ya గో రాడు నొంత 

తడవు.” వరాహ. 11.76. 

కోరగొను 
కొంకరలు బోవు. 

“కాళు “సల పి (దొక గాల రాక కోర 

గొని తొటుపడంగి 

సములు... భార, అశ్వ. 8,87. 

కోరలు తీసిన పాము 

ఏమో చేయ లేనివాడు- 

లేనిది - తన శక్తిని చూవగల 

సాధనమును  కోలుపోయిన 

వట్ల ఉవయోగించే 

సామ్యం. 

6 వెడనొడ్డుం బులి నాకి విడచిన మైనం 

జడిసి తొలిటి తన జంజూట మెల్ల, స్ప 

కోఆఅలు శేనియుర గంబుం బోలె, వడీ 

ఇడి... గా. వారి. 2. భా, 978, 

“ఉద్యోగం ఉన్నన్ని నాట్ల మహో 

విజృంభించాడు. అది పోయేసరికి 

కోరలు తీసిన పాములాగా మూల బడి 

| ఉన్నాడు. 99 

వా రి 

వొ, 
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కోరలు పెతీకి వేయు 

వాగ రణచు, 

కోరలు వీకివే శే పాము వం 
లా ' మేం బులకలు జాదుకొనంగలిి 

చేయగల దనుటవై వచ్చినది. 

మాటా, ర్ి, 

కోరలు లేని ఉరగము 

ఏమో చేయలేని దనుట, 
గా, వారి, డి. 975, 

చూ కోరలు లేని పాము, 

కోరవాణు 
(కూర మగు, 

కోరవోవు 
కొంకరవోవు. 

వతవాతంతో వడిపోను, 
హారి, వూ, 7.171. 

కోరసిగ 

ఓరగా "వేసుకొన్న ముడి, 

కళష్టోో గ నీ ౫7 వేయుచోటనే కొమ్ము 

రామా. 2.110. 

తగ్గుబంగారు, 

కోరిక లిగురొ త్తు 

కోరికలు కలుగు, 
“నారదుడు పుణ్యాకవతే, మారూడణఢి~ 

చెటుంగ జెప్ప నవహీితమతి యె, 
కోరిక లిగురా తం.) పారి, 5.68. | 

కోరిక లీడేరు 

కోరికలు తీరు, 

“నా కోరిక లీడేరలం 7” కొనవలె 

వీవు,” 

కోరిక లీరిక లెత్తు 
కోరికలు కలుగు, 

“ఎఏలమితోం గోరిక' లీరిక లె తిన్క సరణి 

విక, 1.122 

చూ, కోరికలు గంతులు వేయు, 

కోరికలు గంతులు వేయు 

లాట... 

. కొరికివడు 

| 
| 
| 

| 
1 

/| 

| 
1 

కము వౌ, 2.14. మా...” 

కోరిక లధిక మగు, 
క. మనంబులోపలం, గ తులు 

నోరి కోరికలు గంతులు వెవం గ్బృషీవ 

శుక. 2.ఢీర్క్, 
ఇ చూ, కోరిక లీరిక 'లెక్తు, 

మూజుపదు, 

“వని ఫఏక్షించినదాంక ముచ్చట పడుక్ 

వివీం-ి గాఢోపగూవానలాభం బగు 

దాయకం గోరికిపడుక 

మలభూ, శ్చ, 22, 

కోరువెట్టు 
బలి యిచ్చు, 

““అరులకుం గోరు వెట్టితి కదా నిను 

దమ్ముండ.. .? 

రామా, 8.858, 

కోర్కుల నంద గను 

మనోరథము లీజే ర్చుకొన 

గలుగు, 

“పారి జాూాత్రంబు నా(మోలం బండి 

యుండ, నందం గంటి నాకోర్కు_అ 

నంద గంటి.) ఊఉ, హరి, 2.176. 

_కోర్కుల పంట 
మనోరథసిది. 

ముర, నొంగుపసిండి. భ కలకం 
గోర్ము_ల పంటు జగ ం౦ంబులంద 

ఆని, 1,42, 
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కోర్కు_లు నిండించు 

కోరికలు తీర్పు. 

““కేోర్ము_లు నిండించు కూరిమి తన 

యుండు” 

కోర్టు కీడు 

గా. హరి, (పథ. పం. 6], 

“(కోర్టు కీడురా యేమొ నా కొంప 

దీసి? గుంటూ. ఉత. 119. 

“పాపం టేవుడా ఆని మూల ఉన్న. 
వాణి వాడు కోరు కీడ్చాడు. వా, 

వం 6 

కోరు ద్ర క కెక్కు. 

వ్యాజ్యాలబా లగు 

“(వాళ్ల నాన్న చనిపోయి యింకా: 

"జండు నెలయినా అయిందో లేదో, 
య 1 

ఆ అన్న దమ్ము లంతా కోర్టు కక్కా_రు.? “కడలి నేలకు డెచ్చినగబ్బి వీవు? 

వా, ' 

కోజకొమ్ము 

వాడి గల కొమ్ము. 

కోజడ మాడు 
హోన్య మాడు, 

కవమూ, 6.45, 

కోజపలు 
cc 

కీలు, 

కోటలు తీసిన పాము 

చూ, కోరలు తీసిన పాను, 

కోటలు దీటు 

వండు కొబురు, 
cn 

పాండు. 4.294, 

కోలం గొట్టిన తెజగున 
అతి సంభమంతో, 

ఎవరో వెనుక కజ్లను తీసు 

కొని తజుముకొని వ స్తున్న ట్లు. 
న cn 

“కతులు గటి కోలం గొట్టిన తెలం 

గున. ..తత్పం) దేశంబు “వదలి...” 

హార, 2,28, 
_శనిల క వెలండెం |గ్కకు)_న “సిన్నము 

రచ్చ కీడ్చు ; వ్యాజ్యం వేయు. శ. RE ep లీ 
లెల్ల గేలం గొట్టినభంగిన్ ౨) 

జెమి. 4.108. 

కోలకు తెచ్చు 

విఢధయముగా నొ”నర్పు, 

కోేలక్ర్రో _ కోసుకు తెచ్చుట 

అనగా ఎద్దులు మొదలయిన 

వానిని కాడి కట్టి పిధయ 

ముగా నొనర్ఫుట, 

పారి. 1.49. 

చూ. కాడికి తెచ్చు. 

కోల కోతులు 

కోతి కొమ్మచ్చి. 

ఒక విలల ఆట, 
య ఇ 

'కోలగగర (చోయు 
ఏ 

కరాల[దోయు, 

“అనియు బాతయు "జిం బంచి 

' యాం తవల్సి 6, గోలగ గార (దోయం 

దత్కు జముతోడ, నొరగి. 
ఆము. 6.27, 

_కోలదివియ 

దిపిటీకి మారుగా కాల్సి 

పట్టుకొనే వెలుతురు కళైల 

కట్ట. ఈ వెలుతురుకశైనే 

కొరిమిపాల అంటారు ,- 
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కేల దివియల వెలుగు దిక్కులకు కోలాన 

0 దళ. 5.90. ' 
నిగిడి,? ర అడియాస; మేరాన, 
“తలవరుల్కు కోలదివెెలవారిం గొంచు 
నవ్వీధి 3 ఈ 6కద్ధాోట్రా'స అల పె కొనరల గుంచంబు, 

న 33 

గార. వారి. ఉ. 2819. . గలెడ్డ ట్లగు 1.198 
బస, 4.136. 

“ఆలరీలం గొరవి దయ్య ౦బుల దివ్వె. న ల్ 

నోలలవారిం 7-6 గొని ౫సు దిరిగి.’ కొలాసక లె 

గ్, చారి, హా 1668. దురావ గలది, 

కోల మెజుపు “ప్రటినప్పు డె శేరు బుదుల పోక, 
సోపి వ ది 

నిలువు మెజుపు, కోలా'సక తీయ.” 

కల్ధివ్ర దిక్కు నందు -వేకవల గోల పండితా. పురా, కు, 122. 

మెటు6గులం, "మెళి సెంటీ! 0 కోలుకాడు 

హరి. వూ. "/.]160.. బ్ 
"| తన కావలివాడు; బంటు, 

కొలలవారు విక, 8.25. 

వేతహాస్తులు, హాంస, 2.4రి. 

D దో 
కోలాట గొడియలు కొ"లుకొను 

1. తెటుకొొను, కోలాట మాడు క అలు. 

చిన్నచిన్న క|రలకు బచ్చెన. 

పూసి కోలాటంలో ఉవయోా 

గిసారు, 
అలలో 

పండితా, (పథ. వాద, పుట, 708, 
చూ, కోలాటము. ' 

కోలాటము 

కోలాట మనే ఆట, 

చూ, కోలాటలు, ' 

కోలాటలు 

చిన్న కోలాటం కజ్లలలో; 

చుట్టూ నిలిచి ఆడే ఆట... 

కోలాటం వాటలు కూడా. 

మునకు చాలా ఆన్న ప్, 

చూ. కోలాటము, 

పండితా, ద్వితీ, మహీ. పుట, 179. 

“కోలా్య_న నీ కనిశముం బో౭(దోలు 

చుండు నమరగణం౦ంబుక లి” 

కమా, 4.18, 

““నరనూను నపుడు కర్లజాల, డిరు మూడు 

శిలీముఖంబు లెద నించిన నొచ్చి రయం 

బునం గోలూ_ని రానరదము6 దుని 

మెక సకేతుపహయనూతముగకొ ఎ? 

జ మి, 7. 

'కదీప మడంగ6 జీకటియును, గోప 
మడ. శాంతిగుణముం గోలా. ను 

(కియ.) పొందు, 4. 

ఇక్కడ వరిలు అని ఆరం 
వ యయా యా 

చెప్పినారు కోళ-కారులు, 

క, ర, 

కాని అననరం చేదు, తేజు 

కొను అనుకు బాలు, 
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గాని, మ శ్రే / 
‘ 
‘ 

శ 

దెబ్బతిని గాని తిరగీ తొలి, 

నితికి వచ్చు, 
థి ఏ 

“కాంత మా(తపు టేవి-గా కింత లేసి, 

తలము తప్పిన యీవులు తగు 

నె యియ్య, నిచ్చి మటి కోలుకొన లేక 

యేఫుదతిలిపోవం చెగడరె జనులు 

దుర్చుద్ది యనుచు.) 
ల - 

హారిళ్ళం 4.88. 

“వ్యాపారంలో శాం నష్టపోయి 

ఇప్పుడిప్పుడే ఆతను కోలుకొంటు 

న్నాడు. వా, 

వి, ఉత్పహంచు, 

“వధించుటకు. గోలా(_న కన్ని 
బుద్ధిం భార, ఉద్యో. ర్త 

కోలుకొలుపు 

“రవిం చెతుమే నీక రమణుండుగా 

నల్క,కూబరుం చెతుమే ఫోలుకొలిపి.)) 

పనా, 6.17. 

కోలుకోలన్నలు 

కోలాటం.._బక ఆట, 

హంస, 5.155, 

కోలుతల సేయు 

యుద్దసన్నా హము చేయు, 

యుదమునకు (బోత్సహిం+చు, 
యె . 

గోలుతలసేసీ తజు 

భార. భీష్మ. 1.268. 

“ఉన్నచోటన కదలక యున్న (దోణ, 

ఫీష్మలును గోలుతల సేయం బెరింగి సేన, 

“తన కెలంకుల( 

మంగ.) 

| కక్రేపన కాపనవ్య శిఖి 

చందు డుదయింపం బెరియణిన శరధి 

యటు, తోడుతోడుతం బాంగారి 

చూడ నొప్పెలి 

భార, భీష్మ. 2.117. 

కోలుపడు 

1. దొంగలపా లగు, 

“హరి భార్యలు బోయల చే బరిభవ 

మును బొంది కోలుపడిరి,? 

వి. పు. 5.288, 

9, వోగొట్టుకొను. 

తవు 

యిప్పుడు 

సగపాలుం నోలుపడి దానిన 

గోరువారికిన్, సముచిత 

వృత్తి నిచ్చి భార, ఉద్యో, 1,19. 

కోలుపాటు 

కోలుపోవుట, 

పురి కొల్పు, (పేలేపించు, లల 

(పో త్చాహవజుచు. ఒప్పించు, 

' కోలుపులి 

కోలుపోవునట్లు చేయు, 

పెద్ద పులీ, 

కోలుపోవు 

వోగొట్టుకొను, 

భీము, 4.99. 

కోలుమసగు 

1. విజ్బృంభించు, 

గోల్మసంగంగ 

పాండు, 2.57. 

“కు పీతయు -గా౦త రుద్రుగతిం గోలు 

మునంగినవా6డు భీష్ముండు.) ం 

భార, ఫష్మం 1.188. 

“కేోలుమసంగాడుకోర్ము.ల వెను 

వంట,’ భార. విరా, 2.315, 

సుగంది,ి? 
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“కేల దినియల వెలుంగు దిక్కులకు 

నిగిడి. దశ. 5.90. 

కత్రలవరులు, కోలది వ్వెలవారి6 గొంచు 

నవ్వీధి.” 

సార, వారి. ఉ. 2ఏ1౪9.. 

“eboc 

గేలలభారింగాం గొని గస్తు దిరిగి.” 

గా, సారి, . 1668. 

కోల మెటుపు 
నిలువు మెతుపు. 

“నివ దిక్కు_నందు వేకువ 

మెటు౭గులు, మెఆి "సిం? 

గెరవి దయ్య ౦బుల దివ్వె, 

| 
॥ 

గోల. 

హరి, వూ. 7.160. ' 

కోలలవారు 

వేతవహాస్తులు, 

కోలాట గొడియలు 

_ ఈద్ధోల్రాస లేల పె 

' గనాలయడ టగు.? 
డె ౧౧ 

కోలాస 

అడియాన; పేరాన, 

కొసరంల గుంచంబు, 

బస 7.198, 

కోలాసక తె 
ల 

దురాశ గలది, 

“పుట్టినప్పుడే "నేర్చు బుద్దుల పోక, 

కోలా'ససక తియ.” 

పండితా. పురా. పు. 122. 

' కోలుకాడు 

కావలివాడు; బంటు, 

విక, 5.25, 

వాంస, 2.45, 

 కోలుకొను 

1. లేజుకెను, కోలాట మాడు క జ్ర లు, 

చిన్న చిన్న ర్ (రలకు బచ్చెన 

పూసి కోలాటంలో ఉవయో . 

గిసారు, 
(INE 

పండితా, (పథ, వాద, పుట. 7083. 

చూ, కోలాటము, 

కోలాటము 

కోలాట మనే ఆట, 

కష్ట బాన న్ కనిశము6€ బోంద్రోలు 

చుండు నమరగణంబుక్ ల” 

కమా, 4,]15, 

“నరనూను నపుడు కర్షజుం, డిరు మూడు 

శిలీముఖంబు లెద నించిన నొచ్చి రయం 

బున గోల్క్కా_ని ర్యానరదము6౬ దుని 

' మెక సజకేతుపహయనూతముగకొ టి 

చూ. కోలాటలు, ' 

మడ శాంలిగుణముం గోలా గాను కోలాటలు 

చిన్న కోలాటం కజ్తలతో: 

చుటూ నిలిచి ఆడే ఆట, 
లు 

కోలాటం పాటలు కూడా 

మనకు చాలా ఉన్న వి, 

చూ, కోలాటము, 

పండితా, ద్వితీ, మహీ, పుట. 179. 

చెమి, 7, 

యిం 

“దీప మడంగ౮6 జీకటియును, గోప 

కయ) పాండు. 4. 

క్క_డ వరిలు అని అరం 
౨ గార వలు థి 
చెప్పినారు కోశ కారులు, 

శృ ర, 

కాని అననరం వేదు, లేటు 

కొను అనుకు చాలు, 
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గాని, మ శే, 

దెబ్బతిని గాని తిరిగీ తొలి 

వికి వచు, స్థితికి వచ్చు 
“కాంత మాతపు టీవిగా కింత లేసీ, | 

తలము తప్పిన యీోవులు తగు 

నె యియ్య, నిచ్చి మటీ కోలుకొన లేక 

యేప్రుదటియగ్సిపోవం చెగడరె జనులు 

దుర్చుది యనుచు.” 
ఫి 

హరిళ్ళం 4.88. 

“వ్యాపారంలో బ్రాం-గా 

ఇప్పుడిప్పుడే ఆతను 
లు 

కోలుకొంటు 

న్నాడు.) వౌ, 

లి, ఉత్పహించు, 

“వధించుటకం గోలా్క్క_న కన్నడి 
బుద్ధి.) భార, ఉద్యో, డ్డ 

కోలుకొలుపు 

పురి కొల్పు, (పేరేపించు, 

(పో త్పాహవటుచు, ఒప్పించు, 

“రపి 

నల్కతాబరుం ఇతుమే కోలుకొలిపీఎ? 

వమా. 6,17, | 

కోలుకోలన్నలు 

కోలాటం,..బక ఆట, 

పహాూంస, 5.1ర్ర్, 

కోలుతల సేయు 

యుద్దసన్నా హము చేయు, 

యుద్ధమునకు (బోత్సహించు. 

గోలుతల సేసి తజు 

భార, భీమ. 1.268, 

“ఉన్న చోటన కదలక యున్న (దోణ, 

భీష్ములును గోలుతల సేయం బెరింగి సేన, 

“రతన కెలంకుల( 

మంగ.) 

నషపోయి 

; యిపుడు 

కోప న కాపనవ్య శిఖి 

, చందు. డుదయింపం బెరిగిన శరధి 

యట్లు, తోడుతోడుతం బాంగారి 

చూడ నొప్పుల 

భార, ఫీహ్మ, 2.117. 

కోలుపడు 

1. దొంగలపా లగు, 

“హరి భార్యలు బోయల చేయ బరిభవ 

మును బొంది కోలుపడిరి,)? 

వి. పు. 8.283. 

౨, పోగొటుకొను. 
లు 

“తము 'సగసపాలుం నోలుపడి దానిన 

గోరువారికిన్, సముచిత 

వృతి నిచ్చి.” భార, ఉద్యో. 1.19. 

కోలుపాటు 

కోలుపోవుట. 

కోలు పుచ్చు 

కోలుపోవునట్లు చేయు, 

' అటు 

చెతుమే నీక రమణుండుగా ' కొలుపులి 
పెద్ద పులీ, 

' కోలుపోవు 

వోగెటుకొను, 
I) 

ఫీము, 4.99. 

' కోలుమనగు 

Ll, విజృంభించు, 

నోల్మసంగంగ 

సుగంది) పాండు. 2.57. 

 “కపితయుగాంత రుదుగతిం గోలు 

మ'నంగినవా(6ండు ఖీమ్ముండు. 

భార, భీష్మ. 1.188. 
“కేలుమసంగాడుకోర్ము. ల చెను 

వంట భార, విరా, 2.8154 
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ఏ, నంహారించు, ్క కోల్పడు 

“తండి యధ్వర విఘాతక బారి సమ చూ. కోలుపడు, 

రిన కొడుక శంఖన ఖా ఖ్యు నేలు కోల్మనగు 

మనంగ? చూ. కోలుమ'సగు, 
కక. 2.118, 

కోలు ముందు క 'ల్మొడుచు 
ముట్ట మొదట. .  వనువపుల్లకు చెక్కు, 
మునుముందు. మాంసం ముక్క_లను ఇనువ 

“ఆయ్యబలమింద, నలిన గాభుండు ముక్కలకు చెక్కు తారు - 

కను వేసినాడు గానం, గోలు ముందుగ 

నీవ చేకొనంగ వలయు.” 

వరానా. 11.52. 

కొొలువడు 

కోలోవు, వోనొట్టుకొను, 

“దక ప్రజాపతి దల6 గోలువడండే,” 

పండితా, (పథ, వాద, పుట. 635, 

కోలెముక 
వెన్నెముక, 

కోలెమ్ము 

వెన్నెముక , 

కోలెమ్ముక 

వెన్నెముక, 

కోలొంను 
చేటుకొను, 

చూ. కోలుకొను, 

కో ల్లల సేయు 

చూ, కోలుతల సేయు, 

కోల్పడిపోవు 

._ పోగొట్టుకొను, 
నిన్ను నమ్మి 

(A) 

మిగుల గోల్పడి పోయితి,? 

పారి, 1,127, 

నా,గుటును బేజమున్ 

క అకు ట్లంటారు వానినే, 

కమా. 11.1908, 

కోవలు వడ (వాయు 

అందముగా (వాయు. 

'  ముత్రెముల కోవవలె అనుట, 

అందువై వచ్చిన వలుకుబడి, 

| “కోవలు వడ (వాస్ చిత్రగుప్తుండు 

దాంచెక ఎ పాండు. 5.74. 

'కోవుర ముండు 
"కావలి యుండు, 

“ఉదయగిరిమిందం గోవురం బుండి 

నిగుడు, నహితరవిరశళ్శి చే బద్ధం 

డగుచు, ...? వును. తింర్4, 

కోసకోడి 
ఓడీ పాజిపోయీ కోడి, 

' కోడి సంచెములలో వాడక 

మున్న మాట, 

కనా జన్మలో కో'సకోడి పట్టింది 

' లేదు, వా, 

కోసి కుప్పలు పెటు 
య యు 

కోయు, 

ఓగ్రలలు కోనీ కుప్పలు పెటుచు.,)? 
ఉం 

వీర. 4.206. 



గిర, వి. 15. 

కౌగిట (గుచ్చి యెత్తు 

బిషియార కొగిలించుకొను, 

6ళకష్టూలంతుల్ గొంయిటం (గుచ్చి యెతి 

తలా లోయి ౦ చున వ్వేళ . 99 

పారి. 1,2. 

కౌగిట చెర్చు 

కశాగిలించు, 

“నీరజనాభుండు నిండు గౌగిటఆ 

జేరిచి బుజ్జగించి. 
| పారి, 1.184. 

కౌగిట తేలుచు 

శాగిలింకచే నం పపెట్టు. 

“సిలశిరోజనేత్రముల పభ సె శాళులు6 | 
c౧ 

గడ్డి కాశగిటం, బేలిచి యింటిలోపలికిC 

దిన్న దోడొ్క_ని వచ్చె. 

వాంస, 8.106. 

| 

| 

| 
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కోసుక తిను కౌగిట బిగించు 
గట్టిగా దండించు. గాఢంగా కౌగిలించుకొను, 

కోపో ది కు డెనవ్వుడు ఉవ “సతి నతం డపుడు విడక కాంగిట 
అశాశాల యా | 

ఊూగించే పలుకుబడి. ' పిగించెలి కళా, ర్వ 104, 

“సం, (తాసము చెంద నీగళము. కౌగి లిచ్చు 
రాట్నమునం బిగియించి యొంతునో, , ఆలింగ నసాఖ్యము నందించు, 
కోనుక తిందునో యనినం గోనులి “భూ సుపర్వున కొకనాండు పోయి 

నిశ్చల థె ర్యధుర్య యై ' కాల లిచ్చి రమ్మని పంపీనాం డింతె 

శుక. 2.878. శాని,? నిరం. 4.24. 

కోసెత్తు కౌొచుముచ్చు 
నొడ్డుపోవు; దాసపోపహా మను, మాంసాహారి; రాశుసుడు, 

ఓడిపోయి పారిపోయే కోడిని (బ్రౌన్, 

కోడి వంబెములలో కోన! ర్ డు పెట్టు 
కోడి అంటారు, మూనగంచు; కవటం౦ తో 

“దేకంబు కోసి నేల్లి (వవ ర్హించు. 
“అతిమత్ప్చరతన్ , 'బెనంగడు వారలను 

గాడు పెటి పఅచి కె, కొనియెద నీ 

వస్తువుల. =?! పోడ, 2.40. 

కొడు లేని మనిషి 
నివ్యు_వపటి, కళ్ళూ కువ్యాడం 

చేని వ్యక్తి. 

“ఆత చమా (తం కొడు లేని నునిషి, 

సీ మన్నా మన మంచికే అంటాడు. 

CH 

కౌపీనసంరక్షణార్థం.... 

అంత చిన్న దానికై. ఇంత 

లంవటమా. 

పుట్టగోచికోనం నంసార మే 

కట్టుకున్న సన్యాసి కథ వై 

వచ్చునది, 

| డ్రందుకయ్యము 

దొమ్మియుద్ధం, 
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(కందుకొను (కగ్గుపడు 

వ్యాపించు, _ వెల్వడ లేక పోవు, (క్రుంగి 
ది [వకటిత మగు, ఎక్కు. పోవ, 

వగు, పూర్ణ మగు అన్న టి, “కం థగ ద్రదిక చేం గగుపడంగం 
౧ 

అందుకు దగ్గరగా నున్నటి హర. 8.92, 
బాలా అరాలలో శాన (కచ్చుకొను 

వస్తుంది. డగ్గజు, 
“మంగళ భూషణద్యుతుల్ , (కందు | “చెలులం (గచ్చుకొని యడుగ ని టను 
కొనం౦ంగటి జె మి, 4.120. నచ్చేడియ.)”) వసు. 4. 

కందుపడు me 

భాస్క_. రా, ఆర. 1.2465; ప్రభా, 2.41, 
మార్క_ం౦, 1.225. | 

ay కమ్ముదెంచు 
(కందుపజచు 

| (క ము, పొంగు, (పవ 
(కందువడ జేయు, పంచు 

| 930 గ్ 

శందుపాటు కము వడు 

(కందువడుట, హు 
క వ మూతవడు, 

కు డు ' “ఘనుడు గృహా మెధి పెరటి లో. 

చిక్కు వడు, (గంత జూచి (కమ్మువడ మంచీ దొక 

“ఆ క్రోశపరి చేవ నాకర (వ్రాతంబ్బు ; నేంగుకొమ్మ వేయు, మనుచు భృత్యునిం 
కంఠగద్దదిక చేం (గక్కు_పడలం _బలుకంగలి* 

హరి, 8.92. గంధ, 66. 
జు .. (కక్కించు కయ పెట్టు 

(పల వతీ కా రము చేయువట్ల, అమ్ము. 

ఎదుటివాడు దేనిని అవహారిం ' *పారుగూళ. గలమాన్యభూము ఆ 
వెనో దానిని [కక్కి-ంతును ధాన్యంబు, గయ సెట్టి విడుచు బర 

శృతంబు. 39 కనిరంకు, 2.26. 
అసి అంటారు, శ 

“కలచి నా యలుని. గ క్కి ంతు (క య్యబడు 

ననుచు.) ద్విప. మధు. పు, ర8ి, బలాత్కాారించు, 

“నా చేతికి దొరకనీ వాడు, ఆ నూరు , “కన్యకం (గయ్యంబడి చేసికొనిన 
రూపాయలూ కక్కించి వదలి పెడ , రాతస సుయ్యెక్ ౨” 

లెను) మె. సజ్జా, అహా, 100, 
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౨, కలియు, కలియబడు, 

“వయ్యేం డ్రయ్యెను నితోం, (గయ్యం 

బడియున్న వాయడం గామసుఖములన్ ౨” 

భాగ. 

కయ్యబాటు 

కలిసి పారు 

(కల్ల వడు 
గ 
వా డగు, దగ్గ మగు, 

కకతరు లెల్ల (గల్లవడలా, విరళము లె 

వీను లున్న విధ మొప్ప నహ, సర 

రుచులతోడం దలపడ్కి యరుదుగల్ళ 

బోరాడి తుమురు లె పడిన్మకియన్ 4? 

హరి, పూర్వ. 6.87. 

(కాగిపోవు 

సీళ్ళవలె (కాగి ఆపరయి పోవు. 

అనగా నశించి వోవు, 

“కంధరథక నోడి యెచటనో 

పోవ.” 

(కాలి 

(కాలుకన్ను 

వంకరకన్ను; వాలుకన్ను , 

పండితా. ద్వితీ. మహి. పుట, 108. 

వరాహ, 4.రి. 

(కాలుకొను 

చెలకొను, 

కవిక, 2.61. 

(కాసి యుమియు 

కారి ఉమ్మి వేయు అని నేటి. 

వాడుక. 

“కాముదీచ్బాయలం (గాస్ యుమియ.!) 

కాకీ, 4.269. 

[కింగొడ భ్ఫూరుచు 

శరీరమును కుంచించుకొను, 

9.577. 

పాండు, 4.40. 

వేల్పు.’ 

| శ్వానయకువ  నెందున్, 
కండి 

లంది కి ందుప డె 

వీంపుం జూపుచున్ ౨) 

“తొడ లూందికొనుచును [దోపు 

దొక్కి_ళ్ళు, వాజుచు కింగొడళ్ళూ 

రుచు.'? 

పండితా. ద్వితీ. పర్వ. పుట, 862. 

[కిందట గాలిగా కేడించు 
గాలివేగముతో నడిపించు, 

గాలి [కం దగునట్లు అనుట, 

“6ఆపెండ్ మృగము, మనక లోయబడు 

నటి "మతముల జ౦తి౦ చి, (కిందట 

గాలి గాం గడించి రథము నందు 

పాటు దోలు మనుచు. 

గా. హరి, (పథ. పం, స్ 00.602, 

(కింద మీద పెటు 
ము రు లలో 

ఎలాగో ఒకలాగు తగాచా 

ఈ... ఎవ్వరి కేని మిందికిం [గందికిం బెటి 
ఉు 

. పోరు పొసగింపన చూచెద...' 

పాండవో. 50, 

(కందు చేయు 

ఆధ ఃకరించు. 

“సమ స్తము6 (గిందు చేసీ మించినబలు 

పాండు, 1.159, 

భూ, (కీందు చేయు, 

(కిందువడు 

1. తక్కువ యగు, 

(గిందు పడ 

సహార, 7.179. 

౨. ఓడివోవు, 
“పాండునృపకుమారునకు6 గి ందు 

పడినావు,.”” నిరంకు, 8.29, 

లె. అధఃకృత మగు, 

56 ..పకీపతి...తేగ్గి య చరణ ము 

సమ్మతి నెప్పుడు 

రాధి, 2.46, 



[క్రిందు.___కిక్కీ. 572 క్రియ క్రీగ 0 

(డిందు పటుబు కియగొను 

తక్కు_వవబటుచు. కొర్వరూపము చెందు. 

“నునుకందు సెం జెందు నని యిందురుచి “ఊడుగక మే మహితముం బలి కెడి 

(గీందు, పజపంగాం జాలు నబ్బాల వారము నీవు హితవు (కియగొనలగాం 
మోము. . బృ ల్కె డువాండవులఎి 

వాంస, 2.20, ' భార. ఆది. 5.40. 

(కందు వ్ దగు (కియలొ.... 

తల్మకిందు లగు, కార్యరూవంలో, 

(నాఃతిమృదుగతి చపలేక్నణముల కలిక్కీ | “వాడు మౌటల్లో దానపరుడే శాసీ 

(కిందునో. దయ్యం గాదె వూచ్చేందు (కియలో వౌ(తేం కాదు,’ Bh 

వదన.) వాంస. 241. “(పేమంశే మాటలో శాదు. 
“కాండలు కిందుమోందుగను | (క్రియలో కనిపించాలి.’ వా, 

గాల... వహాంస 4.20. 

డక్కించు ర్రేయల ర్ అనలు మాట, 
గిలిగింతలతో నవ నట్లు చేయు. “ఇంత కథ అంతా యెందుకు 

ధ్వన్యనుకరణము. | (క్రియలో మా కేమిటి? వా 

కిచకి చ నవ్వు మొదలైన. చూ. (క్రియలో ముక్క, 
వానిలో వలెనే, డయలో ముక్క 

66 కిక్క ంచు6 జక్కి_లి గిలగిలయనుచు.) చూ, (కీయలో మాట, 

పండితా, (పథ. పురా, పుట. 457... (క్రియ్యూట 

(కిక్కిరియు చిన్న ఊట, 
1. గుంపుగా చేరు, ' కొండలలో అక్క డక్క_డా 

“ కెక్కి_రిశీ తేంటిగము లక్కు.మలరౌజి ' సీరం డఊటగా బయలు దేరి 

పయి.” రాజక 1.141. పారుతూ ఉంటుంది, అబే 
9, విందు, క్షి న్ 

“గుతుల్ |కిక్కి_ రియం జేసీ.” ర నం. 
స Cw 8.129. “షందలి (కియ్యూట లీప్పి తార ంబు, 

రుక్భాం. లహ లందించు రసరసాయన “సుధా 
కకజున గ్ర (కీక్కి_రిసీ ఉన్నారు.) వో 

ధారలు ఎ) 

(కిక్క శీయు పండితా. పర్వ, ద్వితీ, 241] ప్ప, 

దట్టముగా ఒక చానిచె “క్రీగంట చూచు 

నొకటి వడు,  కటాతీంచు ఓరగా చూచు, 
“కిక్క ఖీసినశవములలో ౫  “మమ్మల్ను శాస్త (క్రీగంట చూన్తూ 

తమా, 11,177, | ఉండు.) చా, 



[కీగ-- కుచ్చి 578 కుమ్మి... కుళ్లి 

(క్రీగడుపు కుమ్మి కూరాకు సేయు 
పొ త్రికడుపు, చిందర వందర చేయు, 
కిందిది అనుట, “పులుల జట్లలు చీరి దుష్పులను లేళ, 

క్ర డు “నేకలమ్ముల6 (గుమ్మి కూరాత నేనీ, 

(రగౌట్బు  యనురం జమరులC బట్టి పాలార్తు 
అపానవాయువు, మిపుడ్కు సామి! చూడుము నీ బంట్ల 

, సతు 4 ర + . ఠి [కీగోరు సత్తు వనుచు సారం. 1.90 

కాలిగోరు, కుమ్ములాడు 
పోటాడు; డెబ్బలాడు., (కీదొడ గగ బి 
వశువులు కొమ్ముల తో తొడ [కిందిభాగము, | 
(కుమ్ములాడుట వై వచ్చినది. 

కీనీరు నేల . “లీని. బడ వె చె నాతండా వీరుల 
ఊటతో చెమ్మగిల్లి న వేల, దడనుచుం, గా దనుచు6 (గుమ్ములాడు 

క్ర ల న క్తంచ రాళిం) 

(ఎఅయాట కవల, 2.15]. 
చా కియ్యూట, | 9 

కుంకు'వెటు శుమ్మెసలాడు 
టె వోటాడు, 

మునుగు, సిమగ్ను డగు, లు రంగా. 8,218, 

“విపుల ౦భో నిధిం (గుంక వెట్టి.’ త యం క మ 

నిరొవ. 8.49. | రాయక డయ్యక 
చులాగా, 

(కుంగబడు గే 
“ఆయంంగరాజాతి' డం, గయంము కంగిపో 9 లి [300 వ్రు. చీరయుచును దుర్ముఖ(పాణంబుల్్, 

“ధర (గుంగంబడల లి) సయ్య నం దొమ్మిది యమ్ములం (గుయ్యక 

భాస్కు_, రా, క్ స్క, శ్వేత], డయ్యక యతండు నొనియె నేం 

(కుంగిల బడు దా!” భార, (దో. 4.198. 

(కుంగిపోవు, కుయ్యబాణు 

“పాన్సుమోందటల [గుంగిలబడంగం కృతించు. 

దిగి చి. (పథమనురతంబు గావించు ణి 
కుళలి గులగు 

(పౌఢ పారం? రాజగో. 56, _ వ. ౧ 
కుచి, యెతు కుళ్లి కృశించు. 

(oy) me: “ఈ, _ _ కవులు చెడనాడ వాకా, (గుళ్లి 
కాగిలించు, తనలోనె గు క చెల్లుగ శంఖంబు 

“ప్రే రక్క_నం (గుచ్చి యెత్తుకొని,) 'మొర్రపెట్టుచు నుండుక్, 

కవిక, 8.167, రాధా. 1.154, 



క్రుళ్లు--(శెళ్ల 574 డేజ- డేట్ల 

(కుష్షపోతు “4ఆడ్డంబు నిడుపు నాపడ్డలగతి మను€, 

య చీళ్లు “ాంకలనుండి కేకు దాట.” 

కుళ్గుబోతు. మను. 2.7. 

“వాడు “పట్టి కళుబోతు "వధవ. ఎవరు ల, ఎగిరెగిరి వడు 

పచ్చగా ఉన్నా మూడ చేడు.) చా, ' 
“దే వెడ దో౭ప్రుచుం బలి కెం జెందొవ 

(కేగాలి "చూపులు (కేకు దాంటగన్ 

(శేటుకొను కళ చ్పైబ్రు6గులు ససెకియ గోకులికెడు నచ్చి 

గ్కుబ్బలమో ద. ఫం వ 5,5, 

(కేడి సేయు “శేష దోలు 
అపపహాసించు, వరువు ల పించు, 

_కేణి వటు “తేరు (కోళ్ళు దోలి పాంచాలబలంబు 

సంపాదించు. అనై నడరె” భార. ఖీవ్మ. 8.868. 

“ శాకి, 8.90. | (కేష్ల (దిప్పు 

_కేణి సరము 
చూ, (కళ్ళు దోలు, 

పరిహాసించు. డ్రైన్లబ్బు 

“ఆ సమయం బభ్యర్ల వూర్ల చంద్రో ఉబురు, 

దయ ఘూర్ష్మ మా శార్లవంబునుం uk నరస, 5.102. 

శయుచుండే. 09 (0 

పారి, 5.75. అట్ గో 
"ఇ యు, 

_కేదొట్టు > 

గట్టు లొరయు, డత మసలు 
లించు, 

(కట్ల చూచు చలం 

చిలిపిగా మూచు, కేళ్లులుకు 

చిలిపిచూపు గైశ్ళెగయు 

ఎగిరి వ త్ల బలి 
కవల, 4.81. గంతులు చేయు, 

కేచ్ల దాటు | శేష సను 
౧ ౧ 

గంతులు వేయు | ఎగిరి వ 



కొత్తకొత్త ద్ 7ర కొవ్య_తణ 

(కొత్త ఈ వ్వడగించు 
నింత, పాగ రడగించు, 

“కొత త డాని వృత్త తం బెల్లన్ . 09 ప6న్పిద్సు (కొ వ్య్వడంగింతున్ .') 

పాండు. 2,142, కళా. 6.23. 

వాడుక లో. (కొవ్వుగొను 

“ఆ ఏిషయం నాకు కొత్త కొవెంక్కు.. 

“దాని [వవ రన అంతా; పరవంపుం జినుకల పస (నొవ్వుగొని 

చాలా కొ తగా ఉంటుంది.” లేక గిల బడువానకోయిలల యొప్పు. 
“ఏమిటోయ్! ఈరోజు, వారి, పూ. 9.72, 

| 

కొత్తగా మాట్లాడు ట్వి బట్టు 

“ఇన్నిరోజులు లేదు. ఈ రో ! (కొవ్వులు వలుకు 

"దేవో నువ్వు కొత్తగా చెప్పా | దుర్భాహ లాడు. 

స్తున్నావు. ' “ఈ చపలకులత్సిత వ్మఫ్రుండు. వచ్చి 
) నోఠం (గొవ్వులు వలుకంగ మీరును 

ఇలాంటి దగ్గరి భావచ్బాయ చెవుల్ సార వించు సహించి...” 
లలో మరికొన్ని తావుల కమా. 7.5ర్. 

కూడా కనబడుతుంది. [కొ వ్వెక్కు 

(కొత్త చేయు క్వు పట్టు, 

6 కిక్కిిఆి చన్నుదోయి యిరు (కేవల 

కాంతియు6 బంచబాణు. (గొ వ్వె 

| క్కు జేయ) నిష. 7.194. 

నూత నత్వము కల్సీంచు, 

“సత్యభామ మేనం గుసుమ శృంగార 

ముల కెల్ల (గౌత్త సేయ? 

ఉ. వారి. 1.151. | శ్రొవ్వెద 

2, పునరువస్థితము చేయు, కొప్పు, 

“సమం (తక ముష్టిక స్టొనక విజూనం “నం గలువలు (కొ వ్వెదకు చేటీోక 

బుగాం గూత సే కాను ములు? రు ఘటిం చెన్ 4)’ ఆము, 6.129. 

భార, (ద్రోణ, 2.861. కేశవడు 

(కొ_త్తముట్లు కష్టవడు, 

నూలివోగు, , “ఆత నా కరువులో పలలతో చాలా 
' శేళపడ్డాడు.?? 7 . 

(కొత్త త వజుచు త 

మెటు గక్కించు, క్షణభంగురము 

భార, భీష్మ. 1.105. అనిత్యము, 
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సీటిబుడగవంటి దను పలుకు ' క్షూణత పరచు 
బడి. “ఈ చేహం తణభంగు. న్యూనవరచు, కించవరచు, 
రము” అని నేటికీ వాడుక. , “చుట్టం చూపుల కని వాళ్లింటికి పోతే 

పండితా, (పథ. వాద, పుట, 550, మాణతపరిచి పంపించాడు.) వా, 

క్షణ మే డగు 'క్నేతపాలుడు 
కాలము త్వరగా సాగక, తే తాధిదేనత, 
పోవు, సింహో. *.లిర్,. 

హృదయఫార౦ చెట్లు చెతుకా తణం, (పయాణ మై మె పోతూ వట్టి 

HC డయ్యె క హ్ఫ్భ దయేళుం 5 కేన క్షేమ తండులములు 

| 

బే డై యున్నది. తళా. 4.146. చేతులతో పోక ఏవో యిన్ని 

శణియించు బియ్యం కట్టుకొని పోవా లని 

పూజించు, అర్చించు. ఆవారం, ఆ బియ్యం... 

“కలరి లోకల తణియించం దగునెోి | శాలి శేమతండులముబు,? 

బస. 7.204. ఆము. 2.97, 

క్షీతిని నహి (ప్రతిల్లి కేమలాభములు 

లోకంలో లేదు, అపూర్వ జంట పదం, 

మనుట, దీనిమాచ వచ్చిన చే - 

“కృతిని నహీ (పతలిలై యని చెప్పుదు శేమంగా పోయి లాభంగా 

రాతనిభాగ్య _మెట్టిదో 2౨? రా - అన్న వలుకుబడి, 

శన 1.7. [వయాణ మై పోవునప్పుడు 
కీరోదక న్యాయము చెద్దలు చేసే దీవన యిది, 

పాలును సీళ్గును కలిసినట్లు 6 నాకు శోభనములు గోర (౫6 4 ఓ +9 

కలగలసి పోయిన దనుట, గద యపాయము చెందక శ్నేనములాభ 
ఇరుగును వడును కలిపిన ముల్, గని యిలు చేరు టంచును.. ** 

ట్లనునది దీనికి వ్యతిరేకము. | చా. వ 

పండితా. (పథ. పురా. పుట. 278. ' 
కు | క్షేమలాభా లడుగు 

జంగా కుశల[వశ్న చేయు, 

కూలంక షంగా. 

“వాడు భాప్యాంతం మంగ్లంగా వదువు ఖంగు ఖంగు మను 

కొన్నాడు. వానితో తగాదా పడి లే శద్దంచు. 

ఏం లాభం 1) వా. ధ్వన్యనుకరణము, 
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ఖంగురింగులు ' ఖరాబు చేయు 

ధ్యన్యనుకరణము. పాడు చేయు, 

ఖండితంగా ' “కాగితాలు ఖరాబు చేయడం తప్పి తే 

తవ్పక. కొన్ని రాతలవల్ల యే 'మెనా లాభం 

“ఈ రోజా వాడు ఖండితంగా వస్తా: 

నన్నాడు. మ శేమయిందో మేమా! 1 

ఉందా?! వా, 

"ఖరారు చేయు 

ఏర్పాటు చేయు. 

కవెలక పదిచభూ పాయ లివ్వా లని 
దరి “2 అర ఖరారు చెసి పెదమనుష్యులు వెళ్ళారు,’ 

1 వౌ, 

ఖరారునామా 

ఒవ్చందం. 

CD 

ఖండిపు చేయు 

(బేరం) ఛై సలా చేయు. 

ఖచిక్కున 

కొజుకుట నంటి వానిలో. 

ధ్యన్యనుక రణము, 

కుచిక్కు_న ముక్కు_న( బక్వదాడిమో, 

ఫలయుగళ ంబు నొక్కు) 

ఖడాఖడి వాదించు 
౧౧ 

“కలు (దావం బని పూని యాదవులు 

ఖ డ్రాఖడ్డి వాదింతు నే 
ఊఉ. హరి. 4.1824 

ఖణీలున జంకె వేయు 
ధ్వన్యనుకర ణము. 

“ఖణీలున అంకె వేయ కెజుంగన్ 

సమకూడదు. 

శా. మా. 4.]58, 

ఖతం చేయు 

ముగించు, చంపు. 

“వా లి దరూ భాగపరిస్క్మా_ రాలు చేసు 
౧ 

కొని ఖరారునామా (వాసుకొ న్నారు 

కం. 2.లిలి. 

| 

వా, 

ఖరారు మదారు 

రిడంబడిక , 

శాశీయా, 62. 

ఖరీదు కట్టు 

"వల కటు, 
లు 

. “ఘర్మజలానిక్కి ఖరీదు కే షరాబు 

| శేడోయ్. 
నమహ, (ప 

' ఖరీదు చేయు 
కొను, 

| 
| 

| 
| 

| 
| 

మాటా. రిస, ' 

ఖరాఖండగా 

“వాడు చాలా దంట 'మాట్లాడే 

మనిషి, 

87 

వా 

| 

| 
క 

‘౪ ఊల్లో నాలుగు పుట్ట ధాన్యం 

ఖరీచు చేసి వచ్చాను, 93 

ఖసూచిగాడు 

ఎవ్వు డేది అడిగినా అకాశం 

చరా చేవాడు. 

అంజు లౌక్యం, బుద్ధి చే దను 

టను సూచించేమాట, 

బో 
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“వాడి కేం తెలుసు? వట్టి ఖసూచి. గంగ మయిలావు న 
గాడు.) వౌ, నల నిదె, 

ఖాతరు చేయు - (టాకా "లెక్క. చేయు. ' నలుపు వసుపు కలిసి 
“వాదు (బవ్మాచేవుణ్ణి కూడా ఖాతరు రంగుది, శర 
చేసేవాడు కాదు. వొ గంగ ముటు 
వాయ మగు వరు (తాగు. 

వర్మ నెంటు ఆగు; నిశ్చయ | 

మగు, 

కకవాని ఉద్యోగం భాయ మయింది,” 

వా, 
“వాడు వచ్చేది ఖాయ మయిన కేఎ) 

వా, 

ఖాయిదా చేయు. 

ర్త ట్టుదిట్టము చేయు, 
“డక పకువులు వెళ్ళకూడ దని 

పంచాయతీ 

చేశాడు,” 

ఖావ(మృందు 

యజమాని, 

గంగడోలు 
ఎద్దులకూ ఆవులకూ మెడ 

[కింద (వేలేభాగం, 

గంగనమ్మ 

(గామ దేవత ం 

గంగనురుగులు 

ఒక పిండివంట, 

గంగపా లగు 

నశించు, 

“నేను వేసీనమే లంతా గంగపా అయి 
పోయింది,” 

(హెస్ డెంటు ఖాయిదా 

సా, 

బా 

కన విన్నిమాట లశన్నావు. నీ యింట్లో 

| | ఇక గంగ ముట్రను? వా, 

గంగలో కలుపు 

| వ్యర్థము చేయు, పాడు 

చేయే. 
“అట్లు కావున నీ కార్య మన నెంత, 

నీదు పాపున నవ్విప్ర నియతి మాని, 
దిటము దవ్పించి యజ్ఞటి దేవు తపము, 
గంగలో. గల్పదను నొక్క_ గడియ 
లోన.) 

వేంకశకే. 2.20. 

గంగలో దిగు 
స్ యిష్టం వచ్చినట్టు వో నా 
కేమీ నంబంధం తదు అని 

వినుగుతో ఆనువట్ట ఉపయో 
గించే వలుకుబడి, 

వాల్లే వలి గంగలో ది మను, నా 
కక్కు_అి లేదు. నాకు కొడుకు లే డను 
కొంటాను. 

భా 

గంగలో దోలు 

వదలి వేయు, 

“వాడు ఆచారం గీణారం ఎప్పుడో 
గంగలో దోలి వేశాడు. వా. 

గంగ వెలు లెత్తు 

అత్యా వేశపూరితు డగు, 
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“అత డభూతకల్పన లన్నీ ఏవే 

చెప్తూ ౦ కు మన మే మెనా అన్నామా 

ఇక ల? వెజ్హు లెత్తి “పోతాడు. 

గంగా ఢరుడు 

న్ల్తూ సూయువాడు. 

నా దాయణడాను రుక్మి జీక శ్యాణయు, 

గంగా ౭ఖూాగీరధీ సమానురాలు 

వితంతువులను (వస్తావి 

వతం. వారికి ఆ తరాలు 

(ఇవాయుపట్ల చేరుకు ముందు 

ఆ మహయోాగించే వలుకుబడి, 

గగ ం?గవలె వవిిత్రురా లనుట, 

ఈ లం ౫ా ఫాగీరథీసమానురా లయిన 
సుబ్బయ్య త్తగారికి మా అల్లుడు...” 

గంగా గోవు 
కమకుత మైన అవు; సాధువు. 

“ఆత చూ 1 గంగిగోవు, 

గంగా బోవు వంటి సాదు 

గోవు సాధు వెన మృగముగా 

యల మ యెన్నిక , 

శె 

“ర గె గోవు వంటి సాదుబాపనిన్ | 
నీనురా ఇంనునె పలువ యనంగ.” 

కలా, 7.80. 

గంగ రద్దు 

చూ. గం దు. 
a 

గంగి ఆెద్దు వేషము 

ఆ చతకంబర మైన వేషము. 

“ఇకెమిత్తి? ఈ గంగి3ెదు వేషం, 
ఏ 

కొత యూనున్గులు చూ సే పలెటూరి గబ్బి 

ఛాయా అనుకుంటారు. వా. 

ంచు'! 

గంగిరెద్దు సొమ్ములు 
ఆడంబరసూచకములు. 

కక్కు. 59. 
గంగెద్దు 

అన్ని టికీ తల ఉఊచేవాడు, 

వల్లెటూరిమనిషి., వట్టి వేపా 

డంబరం కలవాడు, 

“వాడు ఒట్టి గం గెద్దు. వాళ్ళ్లమామ 

చెప్పినచే వేదం.) వొ, 

“వాడు ఒట్లి గం గెద్దు లాగా ఉన్నాడు. 

ఈ పట్టంలో ఎలా నెట్టుకు వస్తాడు?” 

వొ, 

CME 

“ఏమిటా! ఆ గం గెద్దు వేషం ౧) వొ, 

గంబిగుల 
డం 

బొబ్బ, 

“| గంజితరక 
గంజిమోది మూాగడవం౦టి 

వదారం౦, 

P (బౌన్ . 

గంజి (తాగెవాడికి మీసాలు ఎగ 

బెప్రైవా డొకడా ! 

-ఈ చిన్నవనికి మురొకదిసాయం 

కూడా యొందుకు అనువట్ల 

ఉవయోాగించే వలుకుబడి, 

“ను వు చేశే యీ ఫఘునకార్యానికి 
యింత మంది యెందుకురాళి గ౦జి 

(తాగేవానికి మీ సాలు ఎగచెశ్తేవా 

డొకడా 9) 

గంజిలోకి ఉప్పు లేదు 

ర మేద అనుట, 

“వాడికి గంజిలోకి ఉప్పూ 

మ్ కిచ్చే చే ముంది ఇ) 

బొ, 

లేదు. ఇళ 

CR 
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|| 
| 

. పసేయంగ నెంచు.ి 

“నాథుని, యధరబింబము గంటి 

దశా, లీ.17. 

' గండం గడిచి పిండం బయట 

గంజో_ గంటి 

గంజో అంబలో 

“జేళథన ఏదయితే నేం? గంబో 

ఆంబలోే ఫై! వొ, 

చూ, కలో అంబలో, 

గంట కొట్టు 

ముగియు, 

చనివోయినవ్వుడు గంట 

కొట్టుట, శంఖం హూరించుట 

ద శ ణాదిలో నేటికీ అల 

వాటు, దానివై వచ్చిన వలు. 
కుబడి, 

“వాడీపని గంట కొటినది, షక వాడు 

జేజే దే ముంది క)” న 

గంట వాయించు 

గంట క్ ట్టు, 

కు. 

“పటుఫలాదులు' “నోయె బతిమాలువారి. 

శీ మిాయక గంట వాయించి. 

రనావా. 

గంట (వేయు 

గంటలు కొటు, 
ఈత ల 

జం దవబాము గంట (వేయం బె.) 

శాళీ. 5.807. 

శాల్తీ 4.102. 

గంటిపడు 

కాటువడు, 

గంటెపజచు 

గంటు వడునట్లు చేయు, 

చూ. గంటిచేయు. 

గంజి వెటు 

శా చూ, గంటిపజి 

గంటి సేయు 

కాటు వడునట్లు చేయు. 

సీంహ్మోది, నార, శ. 27... 

పడిశే.... 
ఈ ఆవద తప్పితే అనుట, 

పూర్వం కాన్పు ఆతి భయం 

కరంగానూ, (పా శా పాయ 

కరంగానూ ఉండినది, 

అందుచె వచ్చిన పలుకుబడి, 
అ. x 

“ర గండం గడిచి పిండం బయట 

' పడితే తరవాత చూద్దాం వా, 

' గండక బైలు 

వంట చవెజకులు , 

(టౌన్, 

గండక చతర 

నగారతుక ను త్తరించు ఆయుధ 

విశేవము, 
“నీలము. దొరంగిన పీముట్క్య నేలా 

శాయంబు దీని చెడ సేయుటయే, 

| 

| 

అ 
| 

మేలని హృదయాప్దంబునం -గాలాంతకు 

నిల్చి గుండక తెర గొనలగాన్ ౨ 

చెన్న. 4.217. 

కళా. 8.10. 

డకొ త్రి లో 

చిక్కు-కొన్నట్టు వలెనే గండ 

క ల్తిరలోత తగులుకొనుట 

తదాంరా అ 

సంక కటావస్ధాసూచక మయి 

నది, 

| ఉట లిద్దరిమధ్యా పడ లేక నేను గండ 

కతెరలో చిక్కకొన్నాను”.” ఛా, 

గం డడగించు 

వాగరు అణచు, 



గండ-గండ స్ 8l గండ... గండ 

ఈ, .తోమరళ క్ పముఖంబు లగు వివి 

ధాయుధంబుల నొండొరుల గం డడం 

గించుసమయం౦ంబునలి) 

ఊ. హరి, 1.27, 
ఉన్న మె గండదీప మెత్తు 

(మొక్కుబడి చెల్లీ ంచుటకె 

గోధుమపిండితో గాసీ ఆన్న 

ముతో గాని దిమ్మెన ల చేసి, 

అందులో గుంత చేసి, నెయ్యి 

పోసి, వత్తిని "వెలిగించి, డు | 

దీవము నెక్తుకొని చేనుని 
దగ్గుకు పోతావు. దీనినే 

౫ంకదీవ మెతుట ఆంటారు, 

జూచి తలవరు, లేసెల 

తయు గండదీప మెత్తం వచ్చెన్ ౧” 

శుక. 2.496. 

చూ. మూాపుగండ లిచ్చు. 

“ఆ వాటి 

గండపాళిక కెంగేలు కదియ. 

చేర్చు 

చెక్కిట చేయి జేర్చు. 

చింతించు, 

ఈ 0దపాలికం గెంగేలు గడియల, 

జేర్చి శివ. 2.26, : 

చూ, చెక్కిట చేయి జేర్చు, 

గండ పెండరము 

1. ఏరులు, కవులు, వండి 

తులు మొదలగువారు 

కాలిలో వేసుకునే వితుదు 

తుం దే, 

కళ-డ్రాకాల గండెపిండర మమర్సి.’ 

అచ్చ. యు, 208, 

వ, ఒక ఆభరణము, 

, బభూయెన్ ఎ 

యె దానినే ఆభరణంగానూ 

ధరించేవారు కావచ్చును, 

“పెద్ద పీతాంబరము గండ పెండగంపుం 

గటక కటిన్యూత శేయుూర కంకణాది, 

డివ్య భూషణ జాలంబు...?? 

దశా, 7. అవ. 1.248, 

గండ పెండారము 

చూ, గందపిందరము, 

గండ పెండము 

చూ, 

గండ పెండరము 

చూ. గండ పెండరము. 

అమి 
గండ పెందెరము 

చూ. గండ పెందరము. 

గండబేటము 

గందపెందరము. 

ల న్నా రు, 

ఎందుకో చెప్ప "లేదు, 

“మలు గరము పీతి దగిలి ఇండ 

' బేటంబుగోని...? 

కుమౌ. 4.86. 

 గండమాల 

గొంతు చుటూ ౫డలు కెచే 
£0 ce 

రోగము. 

“మును గందమాలమిోి6ందను, మొన 

కుబుప్రుం బుపై నన్న మోసం 
ర న్ 

డా, 10.54, 

రొ గందడదమాలము, 

గండమృగము 

ఖడ్లమృగము, 



&ండ.___ గండ ర్రిలి గండ._గండా 

గ ండామృగ 0౦ అని తమిళులు 

నేటికీ అంటారు, 

“~ండ మ్బ గములు ఫేరుండతండ 

ములు.’ బస, 8.58. పుట. 

గండము గడుచు 

తాత్కాలిక మైన ఆవద 

తొలగివోవు, 

“ఇప్పటికి ఈ గండం గడిస్తే తరవాత 

చూచుకో వచ్చు.” 

గండము దప్పు 

“అఆఅప్పటప్పటీకి మ మ్మురసీ గండములు, 

దప్పించి రషీంచె దానవారాతి. 

ద్విప, మధు. పు. ఏ2, 

గండము పె పిండకం 

ముండే గండం, 

(పనవసమయం, 

అనగా అతి (వమాద కారి 

అనుట, 

ఇ, 

అందులో 

ముదా. 79. 

జనంలో *“గండంలో 

అని వినవ స్తుంది, 

గండరగండడు 

ఒక పిరుదు, 

గొప్ప వీరుడు, 

రాజులకు బిరుదుగా తాన 

నాదుల్లో కానవస్తుంది, 

కన్నడంలో గండ అనగా 

మగడు, మగటిమి కలవాడు, 

గండలకు  గండడు = మేటి 

మగడు అనుట, 

వీండం'” 

“యుందలటన్ 

గండరించు 

మలుచు రాయివ ౦టి 

వానిలో రూవమును చెక్కు, 

“పండితే లోచి నాబ్బంబులయంద, గండ 

రించిన యట్టి త... 

పండితా. (పథ. దీక్షా, పుట. 174. 

గండాగొండి చెయు 

తగాదా పెట్టు; మొండి 

తగాదా మెట్టు, 

ఈక 0-డానగొం డి యొనరు నేము యని. 

వ్యసన, నాటు, 18. 

గండాగొండితనము 

"మొండితనము, 

రూ, గండాగుండిత నము, 

చూ. గండానొండి చేయు, 

గండాడు 

కలియు, నంగమించు, 

“దండాలితో ద్విజుం డొగ్గి గండాడిన 

వక్షమున భగము (వాని తగకా దండువు 

గొని చేశంబున్క, నుండక యుండంగ 

నడచు టుచితము పతికిన ౨) 

విజ్ఞా, (పా 126. 

గంఢాన వచ్చు 

(పమాదకర మగు, 

“వా డింక సు[గీవు మేలు వాలికి గండాన 

వచ్చు.’ తాళ్ల, 6.8. 

గండారపు బొమ్మ 

రాతిలో చెక్కి. న బొమ్మ; 

గండరించిన బొము అనుట, 

“ఆ చ్చేరువకంబముం గదిసి చి త్తరువో 

కరువో యనంగ గంండారపు బొమమ 
వోలె నచటం గద లించుక లేక 

ఉత్త, హరి, 1.6. 
i 



గండి.___గంత కరికి ౫గంతు___ గంధ 

గండికాడ _ ఉండనే ఉంటుంది, మో పిళ్లై కావాలా 

లే, ॥ నేర్పరి యగు దొంగ యగు, వా 
“గండికాం డై తనమాయ గాన నీండు గంతు గొను 

గాక? తాళ్ళ, సం. 9.288, దుముకు; చచ్చు, 

గండిదొంగ గందపట్టియ 

కన్న పుది ౦౫, ద్యారబంధము వనున్న వె, 

గండు మిగులు 
విజంభించు గందప టై 
జృంభించు, స్ట్ 

“మొగ్గర ౦బులు రెండును గండు మిగిలి గందవట్టియ, 

తలపడీయె.?? భార. భీష్మ. 2.85]. గందరగోళ మగు 

గండుజాయి చాలా అల్ల ర అగు, 

వ్మజము, “పక్క ఊల్లో కలరా వచ్చిం దే 

ఉత. హారిళ్చ. శ్రీ,18]. , సరికి ఊరంతా గందరగోళం అయి 
లాలి వో RE . 

గండోలిగాడు యింది ధో వా 
కో మ. 

హాస్యగాడు. గందవొడిలొ బూరుగు పట్టినట్టు 

బాను లాటల్లో ప్న్సి నివ్వుడు వముంచిలో చెడు జరిగినట్లు, 

గందోలిగా డంటారు, ““సరసనయాను భావమునం జక్కుని 

చక్కెర బొ న్నులాగు గా, దొర కె 

గం|డచీమ నటంచు నమ్మితిని దోడన యింటిమగం 

ఎద నల -వీవు, డసూయం బ, ) లొణుకుచు వచ్చె గంద 

గ ద ర్ ' వొడిలోపల బూరుగు పట్టినట్టు లి, దఆ 
0(ఆం కొక సౌఖ్య మబ్బినను "ద వముకంటీకిం 
బాగా వెట్టినపురి, గంటగిం చెనో,) తారా, 4.50. 

35 
గం|డలు సయు గంధము చిటులు 

ముక్క-లు చేయు. _తడియాటీి న వీదవ గంధము 
“ఛేదించి గండలు సేయున తజీని, 0) 

పండితా, (పథ. పురా, పుట. 828. 

గంతకు తగిన బొంత 

-బేనికి తగినది అది అనుట, 

“గంతకు దగినట్టి బొంత లోకము 

నందుం గల్పించె మొదటనే కమల 

భవుడు? ళళి, (అప్ప) 2.2/పు,. 

“మావాడికీ గంతకు తగిన బొంత ఏదో. 

చటులు ను, 

“బిటిలినగంధముం దళువచెంపను 

(శేలు రుమాలు జూటుద్కుప్పటియును,”? 
కుక, 1.515. 

గంధరషనగరం 

వట్టిది; మిథ్య, ఎండమావుల 

వంటి మాట, 
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వావిళ్ళ ని లో గంధరుంల 

పట్టణం అని ఒకటో ఆర్థం 

చెప్పి భాగవతంలో వయో 

మే ఇచ్చారు. ఆఅక్క_-డ 

మాయ, మిథ్య అన్న బే నరిపో 

తుంది, 

శమటీయు నీ గృహ స్థమార్హంబునం 

చెల్క విషయములను బొంది “విశ్వ మెల, 

గడణకతోడ నిట్లు గంధర్యనగరం బు, 

గా౭ందలంచి మిగుల మాద మందు,” 

భాగ, 5.1.166. 

గంధామలకము పెట్టు 

స్నా నం చేయుటకు ముందు 

ఉసిరిక కాయలను దంచి తల 

మాద వెడతారు, అది ఉప్ప 

సివారక మని (ప్రసిద్ధి, 

“ తెలిగొజ్ఞణినీ రెడం జలి చరి గంధా 

ములకంబు వెల నొక య౦గన 

శాళియనాగ బేదికీన్ .?” 

గంధోళిగాడు 
చవట, వెట్టీ వాడు, మూథు 

డు, హాస్ఫపాతుడు ఇత్యా 

బొమ్మలాటలో 

వుని సహించిన 
అత్ర 

డిన వలుకుబడి, దీనినే కొన్ని 

(పాంతాల్లో జుట్టువోలిగాడు ' 
లు ' గంపల నమ్మ వచ్చు 

ఉంటారు, 

“వా డేమంెటే మన కేమిటా, వాడు 
వట్టి గంధోళిగాడుఎ) వా, 

చూ, గండోలిగాడు; జుట్టుపోలిగాడు, 

పారి, 2.10. | 

అ ల. 

గంపంత బలగము 

ఊరంత బలగము. 

ఎడ్య. నాట. త, 

“వాళ్ల కేంి గంపంత బలగం ఉంది. 

~~ 

గంపకొప్పు 

లావాటి కొప్పు, 

“చెంపల లప్పలు నిండం బెరింగిన, కప్పు 

రపుం గంపకొప్పులం సతుల ఘనుం 

డాతంకు.ి? తాళ్ళ, సం, తినీ, 

గంపచాకిరీ 

ఆఅివచాకిరీ; లాభం లేని 

ఇాకిదీ. 

“ఈ గంపవాకిరీతో నే సరిపోయింది) 

' వొ, 

గంవతిరుగుడు 

డొంక పొరుగుడు. 

తె, Vid? 

మహాభారత రహస్య విమర్శనము, 

గంప నమ్ము 

బయలు పెట్టు, రట్టు చేయు, 

“చంప వచ్చిన కర్మసం(గవాం బగు 

దులభాయ లన్నీ కలమాట, | బుద్ధి, గంప నమ్మక తేన్ను6 గాచెనా.! 

హోన్యంకోన 

“గంధోళి | గంప మోప కోరికల కాలము 

గాడు” అన్న పాత్రపై యేర్స 

తాళ్ల, 'సం, 5,129. 

యావనము, 

ఈ౦ప మోపు కోరికల కాలములి 

తాళ్ల, సం. 8,82, 

డప్పీచ్చినవారి కల్లా అమ్ము. 

“వలపు గంపల నమ్మ వచ్చితినా 

నేను) తాళ్ల, ఓం 8.515, 
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గం పెడాశ . “పన్నంగ నీదు సముఖము, (కొన్నెల 

ఎక్కువ ఆశ, పాడ వయ్య గగనకునుమం బయ్యెన్ ౨) 

“మా ఆలుకు పండగకు వసాడు గదా. 
య 

౫ంపెడాశతో ఉంిేపీ సలవు అని 

దొరక లే దని రాశాడు, మా అమ్మాయి 

“గగన పసూనవాదము, జగతిం (బత్యే మొహం ముడుచుకొని కూర్చుంది.” 

గం పెడు పిల్లలు 

ఎక్కు_వమంది సంతానం, 

పుశ్తునశు దుఃఖం వంటిదే ఇది. 

కళగం కు పిల్లలతో ఈ మండిపోయీ 

భరలో ఎలా బతకాలో తోచకుండా గ న్ 
ఉంది? 

గగనంబు చించులీల 

నంరంభా న్ని 

సూచిస్తూ వారి కోలాహాలం, 

బౌ, 

(వ యా ణ 

ఆకాశాన్ని కూడా తూట్లు వానితో మాటాడం ఏం గగనమౌా 
00 ౬ 

వడ జేయుచున్నది అనగా 

అత్యధిక ముగా ఉన్నది అన్న 

అర్థంలో (పయు క్ర క్ర మయ్యే 

వలుకుబడి. 

మాటలు - మిన్ను ముట్టు; 

ఆకన మంటు, గగనము వగుల 

నాద్బ, ఆకనము చీల్చు 

ఇత్యాదులు, 

“తలవరు లింత నంత వెడచాంటులళతో 
గగనంబు చించులీ,లల 

వంట బదిలంబుగ రా. 

కుక, 2.220. 

గగనకుసు్హమము 

శూన్యము; అసంభవము, 

ఇలా యేర్పడిన | అ్వకిణాను పిడికిటం 

రాధా. 1.7. పు, 

గగన్నపసూనవాదము 

శూన్యవాదము, 

వా, తీమునకు సరి యనం దగునే ఫి? 
కాళ. 8,169. 

గగన మగు 

ఎంతో కష్ట మగు. 

“వాల్లే “ఫండికి ఒప్పిం చేసరికి గగన 

ముయి౦దిలి బే” 

గగనమా ? 

అరుదా అబ్బురమా ? అసా 

“వాడి శా పుసకం రాయడం ఏం 

గగవమౌా కల్లి) వా, 

విలసిల్ని 

అన్ని సార్లు చెప్పుకొంటు న్నాడులఎ వొ, 

గగనము చేసికొను 
గొప్ప చేసుకొను, 

బట్టి చూ చెడ 

నన్న6, జెలి యది గననంబు చేనీ 

కొనెదు,? సారం, 2.224, 

చూ. గగనమౌా 

గగనానికి యిలకు.... 

మూలా దూర మనుట, 

౫గ౫నానికీ యిలకూ బహు 

అన్న 

త్యాగ రాజు కీ రన ఫాగంమై 

దూరం బనినారు” 

వచ్చిన. పలుకుబడ, 



గగు_గగే 
౧ 

586 చ్చ. గజ 

“వాపఫీ),కిరామాయణానికీ యీ రామొ 

యిలకూ...? 

గగురు పొడుచు 

జలదరించు, 

కాశీ, 5.180. 

గగ్గులకా డగు 

చెల్లాచెద రగు; కలతవడు, 

“గుణం పుపౌజు గ్గ డె 

రంగ.’ కా, మొ. 2,41. 

గగ్గులకాడు చేయు 
పాడు చేయు, 

“కలంచి తెరలించి గగ్గులశాడు నేని, 
సకలబలముల చెసలకు సర దెచ్చె? 

శీరాధా. 5.70. 

గగ్గులకాడున గలుప్ప 

పాడు చేయు, 
“డగ్గటీ యెవ్వ౭డో కటకటా శివ 
లింగము మింది రత్నముల్ , గగ్గలకాటం 

గల్పి ములుకంపలు తీవలు వె ప్రై నేండుం) 
కాళ, 2.110. 

గగ్గోడుపడు 
కలగి పోవు, 

వార, 6.47. 

గగ్గోలగు 

గందరగోళ మగు; గోల అగు, 

రసీక, 1.108, 

గగ్గోలుపడు 

గందరగోళ మగు, 

గగ్గోలు పుట్టు 

గోల అగు, 

గగొల్లవాడల "నెల్ల గగ్గోలు పుట్టు” 

వీల? 8, స్, 

' గచ్చకాయల కుండ 
యతణానికీ పోలిక యేమిటి? గగనానికీ. 

కుండలో గచ్చుకాయలు వోసి 

నవ్పుడు కదిలి స్తే వివరీతంగా 

శబ్దం చేస్తాయి. 

‘eg నచ్చేశాయలవండ జోలికి ఎందుక 

_ పోయావు రా€ ఇక మూడు రా|తులూ 

గచ్చంతి చెప్పు 

మూడు పగుళ్ళూ విడిచి పటదు*ి వా 

గగులకా డె చెద' లు 
గచ్చకాయలు 

నోలీలాటవలె గ చ్చశకాయ 

లాట, 

గచ్చ కాయలు కిల్తుగానుగ (తిప్పుళ్లు, 0 

వాం'స, 8.146. 

గచ్చులాడి 

మాయలాడి; విలాసిని, 

కళ్లకు వచ్చిన యచ్చర గచ్చుటాం 
(డలో, చత చిరాంగి చక్క. నిది. 

అవా.1.7?. 

గచ్చు విచ్చగు 

చెల్లాచెద రగు, 

“చెదరి చెదరి కలంగి కన్ చెదరి 

తొలగి, గచ్చువి చృయ్యె. చార శ్రీక. 

కృస్తరా, 8,59, 
on 

జాన(పనూనాంబిశా, 20, 
రు 

(వజంబు 

పోవు, 
వై దికుల వరిభాష, 

“నే మింక గచ్చంతి చెొపాము.” చా, 

వ 

చంచలములు, 

ఏనుగు చెవులు ఒక తణం 

అగకుండా ఎవ్వుడూ అటూ 



గజగజ గజగజ 
Vn] 

యిటూ ఆడుతుంటాయి, 

దాసి పె వచ్చిన పలుకుబడి. 

చా, గ తాగతద్విర దకర్ణములు, 

గజగజలాడు 

భయవడి పోవు, 

“వాడు తండికి గజగజ లాడు తాడు.” 

Ch 

గజనిమీలిక 

నిద పోతున్నట్టు కనిపించినా 

అతిజూగ రూకతతో నుండుట, 

ఏనుగ నిద ఆలా ఉంటుం దను 

వై ఏర్పడినది, 

గజబొంకు బొంకు 

వచ్చిలబద్ధ మూడు, 

“చేరిక వీరబాహుని భజించుటచే గజ 

బొంకు బొంకుటన్, సారము దూలె 

ము న్నని...”! సాంబో. 1.19. 

గజ యాతగాడు 

గొప్ప యీతేగాడు, 

గజరు గజరులు పోవు 

గగుర్పాటు చందు, 

“జవరా లగుకాపాలిని, కవుంగిటం దన 

మేను గజరు గజరులు వోంగా.' 

(ప్రబోధ. 8.46. 

గజ(శదు 
ఖ 

మందకొడి, 

“కద్దు ం డగు భీ షు ముందు 

“కోని స స్క’ గజశ్రద్భండు కర్ణం 

డే మగు.) గల్, గురు. 4రి. 

గజస్నానము 

వ్యర్థము. 

హృదయములు గజస్నా నము, 

' 6% జ్రబవిజ్రి యొరి 

ఏనుగు బాగా న్ల్ల లో ముని 

గినా వికీ వచ్చి అరిగి దుమ్ము 
QQ 

ఒళ్లంతా చల్లు కొంటుంది, 

అందుచె యేర్చడిన వలుకు 
రా 

బడి, 

“ఉదకము నళిని ప్మతము, గది 

సీయు నెర వెనయటు కలయనవు నిమా, 

లం తుది 
మణి నీ తోడిపాందు దుష్పచరిత్రా! ౨) 

భాస్క._. యుద్ద, 188. 

గజివిజి యగు 

కలవరవడు, 

సభెాస్లలిం (బజ లెల్లను 

బొట్లి వడుగు చాయపని రాకని 

భాగ, రి. స్కంధము, ర8ికే, 

గజివిజి చేయు 

గందరగోళము చేయు, 

కారీ, 6.179. 

గబివిబి పడు 

ర లగు, 

““పజగుజలు వోవు వారును గజిబిజి 

పడువారు* భాగ, 8, స్కం, లిక, 

గబివబిబి పుట్టు 

గందరగోళ మగు, 

“కల్యాణమున భ్ కి గజిబిజి ఫుట్ర, 03 

పండితా, ద్వితీ. మహీ. పుట 198, 

గబి పటు 
[ae రు ల 

గజ్జి కురుపులు లచు, 

కరః పళ్ళకు గజ్జి పట్టింది. దగ్గజకు 

లానీకండి.)” వా. 

గజు గాలయు 
జ 

సారు వటు, 
వ, 
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5రిరి గటి.___౫టి 
లు టి 

“చిలుక జవరాలు తమి గజ్జ గలసి. 

రి 
; ఆనువుగ మి న్ననుం 

రరలో కొన్ని టిని 

వట్టించేవారు. దాసివె (వాసే 

ఆ వటించుకు గటి 
రు 6 

"మెదిపి 

వారు, 

జటుటకు, . 

గడిత పాలి 

' దమంబున గట్టి"పెట్టి శో, భనతరచంద 
' దిధితుల కం క్ట జమా ఖు చుల్- 

| గణించి... హంస. 1.142. 

గటిముడి 
ఉం 

మరుని, మర్మ ముద్దాటనము సేసి. 
నులయుచోట, 59 సంబో. 1.177. 

గజ్జ పట్టు 

శ్రఘలిం 4,185. పుట, 

గజ్జులాడు 

'రింవీ., గర్విస్టి 
గజ్జ రేగు 

నిజృంఫించు, 

“శాలకంధరవాహంబు సజ్జు శ.) 

పాండు, 4.87. ' 

గబికటు 
లా ణి ట్ 
సభలో నిలబడు. 

పూర్వం "దేవదాసీలు సభలో 

గ జె క్ష ట్టి నాట్యం చేయడం 

చా? "రా “యేర్పడిన పలుకుబడి 4 

(నే సీద్రోజా భాషాసమితిలో గజ్జె 

కట్టాలి, 97 
వో 

గటిగా 
దట 

దృఢంగా, 

“వాడు రా డని గటిగా చెప్పగలను 

3", 

గట్టి చేయు 
దృఢ పజుచు, 

(టౌన్, 

గట్టివాజు 

గటివడు, న 
ఈర్దాకలను దేటే గ డిమిటీ గటి. 

పాటీ. హంస, 5.110, 

గటి పెటు 
లు రై 

పూ ర్వ ౦ కజ్జవలకకు స 

సులభంగా విడువకుండా 

"రెండుసార్లు "వేయు ముడి, 

దీనికి వ్యతి ₹కం “చయూముడి,* 

' “టి ముడి వేశాక ఇక యిది విప్పడం 
లు 

ఆలస్యం కా కే మవుతుంది 2”? 

గట్ట యిడు 

గట్టి వె 

టే గట్టి యిడినట్లుల 

యున్నది కప్పు దేబుచుక్. 99 

పాండు, 5.50, 

చూ, గట్టి పెట్టు, 

ళ్ ె్య 

గట్టివర హోలు 

నగదు, రొ 

. “కమా వివాహేంలో చదివించిన 
పదివేల గట్టి వర హాలు) వొ, 

గల్టవా 

మాటకారి, థూ ర్రురాలు, 

గటెవాడు 

లాగా ఎటిగిన వాడు; లోబ 

డని వాడు, 

“వాడు వ్యాకరణ శా ౦లో నట్టి 
వాడుట వొ, 

“వా డలా మాటలక బేలిపోయే వాడు 

కాదు = గట్టివాడు మటింి” 

ఆ, 

yy 

CN 
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గట్టివాయి గడకు గట్టిన పాత 
గయ్యాళి. చంచలము, 

. నం, 11, 8, భా, 125. 
గట్టివాలు తాళ్ళు నం, 11. క, థా 

సైరంధ్రి. ఇతరుల. ఇళ్ళలో గోడోగోట్టి 
గంధ పుష్పాద్యలంకారా గట్టిగా; బాహాటంగా, 

కి “రామమూ రికిన్, రెంటవసాటి దైవ 
దులు చూచే (యు; గంధ | మిక లే డనుచున్ గడగట్టి.. చాక 

గట్టి వెను గడగడ పడు 

(పౌఢవయస్సు, భయపడు, 

ణ్ గడగడ పజణిచు 
3 టర పుట్టివానికి  భయమెట్టు. 

a; గటినటు | 

వు గడగడలాడు 
అక్క_అ తీరినత ర్యాత అక్క 

కక | భయపడు, 
మొగుడు క్క వంటి “వాని పే రెర్రితే ఊరంతా గడగడ 
వలుకుబడి, లాడి పోతారు. $9 వో, 

కగు చేరినంత6 బుట్లివానికి బొమ్మ, గడవ తొక్కు 

నట్టుసామ్య మాయె గదవె చెలియ 1”. 
రాధి, క, ఇంటికి వచ్చు. 

“ఇకమీద సీ గడప తొక్కి తే న 

గ టైక్కు న్నడుగు.? బె, 

కష్టమునుండి బయట వడు, గడవ దాటు ' 

5సమరంబున నరి చేలవట్రి కార్యంబు 

గెక్కి_ంచు క్రొనువాయడను.? 
థి 

ధర్మజ. నీల, పు 

గడ కట్టు 

తెగించి కూర్చుండు, 

వదుగురిలో వడుటకు సంకో 
చించక పోవు. 

వొమురిది 

యై 

నిలిచి 

వచి న వలుకుబడి, 

కకటి చాని' 
స) 

ఇలు దాటి బయటికి చెళ్లు, 
య cn 

“పీ యింది కాపరానికి వచ్చి. ఆవిడ 

గడప దాటి యెం౪జగదులి? 

గడప దిగి.... 

ముందు బయటికి వెళ్ళీ - తేర 

వాత మాట్లాడు ఆనే అర్థంలో 

కో వాేశంతో ఆనుమాట. 

“ముందు గడప దిగి మాట్లాశు,? 

గడపలో కాలు 'పెష్టు 

ఇంటిలో అడుగు పెట్టు, గృహా 

Ch 

CRE 
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(వవేశము చేయు, కాపుర 

మునకు వచ్చు, 

ఆ పిల యే వేళప్పుడు గడపలో కాలు 

పెట్టిందో యేమో! అన్నీ క పాలే, 

అన్నీ నహైలే, 09 

గడబిడ 

అల్లరి, 

గడవిడ 

అల్లరి, 

గడవిడ అగు 

గందరగోళ మగు, 

కళపొంగలు పడా రని ఊరంతా గడ 
డ 

విడ ఆయిందిలి 

అవా 

నో 

చూ. గడవిడ చేయు, 

గడబిడ చేయు 

అల్లరి చేయు, 

“పోలీసులు దిగి ఆ ఊ రంతా గడవిడ 

వేసి పోయారు.” 

గడవ నీద వశమె? 

దాట సాధ్యమా? 

ఈఈ __రీము గడవ నీంద వశ మెలి 

భార, ఉద్యో, 2.190. 

అతనిని మించి పోగలమా? 

అనుట, 

గడీ కట్టు 

తెగించి బజారున వడు, 

దొమ్మర గడిమోద నిలబడి 

సాము చేయుట సిగుమాలి 

తెగించుటగా ఛావిత మె 

తద్ద్వారా యేర్పడిన సలుకు 
ది 

బడి, 

CRE 

66౫ డ్రి కట్టి కూర్చుంది రా ఆది. దాని 

నోటి కపా శే మన మాన మే 

పోతుందిలి 

గడిచీటి యిచ్చు 

వీడుదలవ్మత మిచ్చు. 

బో 

“కర్మఫు కోట్లక గడిచీ టిచ్చెను, నిర్మ 
' లమతులక చనం డిపుదే. 09 

తాళ్ళు సం. 11.2 ఛా, 48, 

గడికాళ్ళు వము 

వశువుల కాళ్ళకు బందాలు 

వేయు, 

శర్మ 

గడితవడు 

గటివడు, 
లు 

గడితలవాడు 

జకపిధ మైన ఆయుధం ధరిం 

చిన సై నికుడు, 

కమా, 11,40. 

చూ, ఈ బెశకాడు, 

' గడిదేజు 

ఆటీ తేరు, 
“వడ వడ ద్వ నివహారపు, నడవడి 

గడిచేటి.. 

పాండు. 8,14. 

అ, క్క్ళాంతుని మన్ననలవలన గడిబేటి 

వెసన్ ౨" శుక, 1.80], 

“6మికిలికాా చెగువరి కంతు"కేళి గాడీ 

'చేటినజూణ ఎ” నిరం, 2.85, 

గడిపోతు 

ఆబోతు; దున్న పోతు, 

“౫డిపోతువక మేనికండలు "పెంచి 

గార, వారి, ద్వి. ర5్ర్5, 
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గడిమిటు | “ఆనలినాయతాతు గడియారమునం 
౫~డిసాములు వేపి తయార దఫిసారికాజిఘాం,సానిరత (పనూన 

| శరచాపగుడధ్వనులో యనంగ ఘం,టా 

గుట వై వచ్చిన పలుకుబడి, | నినదంబు లయ్యెడ వినంబడియెక౯్ ఎ 

అంశేరీన అనుట, పారి, 2.50. 
£6 కాకలను బేటీ గడిమోటి గట్టిపారి? గడిరాజు 

గు, 4 కీ రండు, 

చూ, గడిదేరు. ళ్ 1138 125 
౪ U స శ శ శ * గడియకుడుక బగ 

గడుసరి 
గడియలు తెలిసే సందుకై_ చిల్లి 

పూాడిచి సళ్ళచానలో 6 ఉంచిన 

గిన్నె. అదొక్క-సారి మును 

గగా ఒక గడియ అని ల 

కక్రేవారు, 

“౫ డియవడుక' మునుంగుట గని 

గురుండు, తెల్ల వాణెడు నని పబ తెంచి 

పలుక,’ కవల. 2.125, 

చూ. గ డకుడుక. 

గడియదూరము వెడల్పు (నది) 
దాటుటకు ఒక గడియ 

"కాలము వట్టు వెడల్పు గల 

(నది), 
కాకీయా. పు, 7. 

గడియ యొక్కయుగముగా 
తోచు 
తణ మొక యేడుగా తోచు. 

మనసులోని ఆవేదనను 

"తెలిపే వలుకుబడి. 

“తుంటవిలుండు వాండితూపుల 

నీయంగ, గడియ యొక్కయుగంబు 

గాం దోంెం) 

గడియారము 

గంటలు తెలియ యంత్రం, 

ఉపా. 1.67. 

గడు చె నవాడు, గడు సె నది, 
యై యా 

గడుసువడు 

ముండి త్తు, 

బండ బాటు, 

6ళభృయజనము శికీంపక్కొ గడుసువడి.ఎ) 

పాండు, 8.14. 

గడుసుపిండం 

వాలా గడునరి, 

“వా! డెక్కాడ ? గడుసుపీిండ ౦, 

నీలాంటివాళ చేతికి దొరువతాడా 9) 

వ్య 

గడుసు బుజ్జ 

మంచి తలివెన, 
రై 

గడుసురాలు 

గటి ఆడుది, 
లు 

గడె కుడుక 

గడియను కొలుచు గిన్నె, 

పూర్వం గడియార పువాన 

లో నీళు పోసి ఉంచేవారు, 

గడియలు కొలుచుటకు చిల్లి 

గిన్నెను అందులో ఉంచే 

వారు. నీ రందులో నిండి 
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అది మునిగి పోగా నే ఒక ' గడపాటి (మింగినట్లు ఉండు 
' అ 

గడియ అయిన దన్నమాట, విజ చిగునుకొని ఉండు. 

““ఆం-చల సూర్య చంద్రు లనే ఇడె' 
హి) 

గడపాణను మింగినవళఇిదు 
కుడుకల, ముంచీ కొలిచి పోసీని మును G C టూ 

అది వంగదు కనుక బెల్జ 
శొని కాలము. 

తాళ, సం. 6.172. బిగుసుకొని స్పాండు 

చూ. గడియకడుక, ననుట మె యేర్చడినది 
రా 

గడె గడెకు “గడ్డ పాఅయు (మింగిన గతిని బిజి 

బిగిసీ కూరు?0ండుట లేక “పెద ము 
మాటిమాటికి, గడియ సిం లంణాలా "పెద్దమనము, 

గలదె కళ, 7.29. 

గడియకు, గడా 
డో 

“డన్న డకును చెళ్లు నిడియున్న గడి డో య్యి 

తంపుం జలువలు గ టును జెలువు ' గడ్డలతో ఏర్పణచిన పొయ్యి. 

దనర.) పాంస, 8.77... శర. 

గడేకారితనము ' గడ్డము పట్టుకొను 

నోటి వెద్దత నము. | పాభేయవడు; (బతిమాలు. 

“కుర! ధీరుల శె ౫ డేకారిపదవి, , “తన కంఠంబును గొణిలించి యొక 

కాస చేసితి కే మందు మయ్య మిమ్ము.” చేతన్ గడ్డముం బట్టి...) 

గీర. 101, కళా, 5.67. 

గడ్డం కింద చెయి పెట్టుకొను | గడ్డము మాయు 

విచారమును సూచించు చేష్ట, ' “గడ్డము చెరుగు, 

“వీమిటోయి ! గడ్డంకింద చెయి పెట్టు ; గడ్డం 'మౌసింది. ఈరో జె నా కువరం 

కొని హార్పున్నానే ?. మి ఆవిడ ఇప్పు. చేసుకోవాలి. వాం 

డప్పుడే రా నని రాసిం చేమిటి 25? వా, గడ్డి కఅచు 

గడ్డం గోకుకొను 0 చూ, గడ్డి తిను, 

సంధిగ్గావస్థలో పడు, గడ్డ తిను 

66వ డేమో తోచక గడ్డం గోక్కుంటూ సీచమునకు లోబడు, 

కూర్చున్నాడుల) వా “వాడు ఏమిటి కైనా గడ్డి తిేరకంల 

గడతీరు తీయు చూ గడ్డి కజచుం 

G డి పరకవంటి 
మాగాణిలో ఎ త్తు గా డె 
ఉన్న చును త్ర 

పారుటకు వీలుగా చేయు, 

ఆల్బ మై మెన 

నా 66 వ్రాండ్ష్ర శవం గడ్డిపరక వంటి వాడులి 

వా, 



X డి గడు 598 
G ఢ 

గడి పెటు 
G బావ “ఆనలినాయతా తు గడియారమునం 
బుద్ధ అబూ, | దఖిసారికాజిఘాంసానిరత (ప్రనూన 

“వాడికి సీవయినా కా స్త గడ్డి పెట్టు  శరచాపగుడధ్వనులో యనంగ ఘంటా 
వా, | నినదంబు లయ్యెడ వినంబడియెక్ ఎ 

“వ్ వీపని చేసి అక్కడికి చెళా వంశే పారి. 2.50. 
గడి పెటి పంపీసారు.) వా, | ఉ అబ సోను | గడిరాజు 

గూన అష లాం అర 
oY) చతో సమానము కీ అందు, 

లెక్క_ లే దనుట, తాళ్ల, సం, 11.8 ఛా. 125, 
a డి టె | 

సమానం” వా, 

రూ, గడిపరకతో సమానం. 
రి 

గ డ్లబొొద్దు 

Pp రి స్ట్ డి తోచు ట్రిన చుట్ట 

కుదురు 'గడ్డివె మాపు, 

606 డి బాదునువ లె ను -ానిపింపళి 
Gh © 

చంద, వి. 1.69. 

గడ్డుకొను 

ఎక్కు. వగు; అతిశయించు. 

గడుగా 
'G 

కి షముగా 
గాలు 

కర్ర జ్వరం ఏమిళో గడ్డుగా తయా, 

రయింది. నాలుగునెల లయిునా చెమ్మ. 

దించడం లేదు.’ వా, 

గడ్డురుకు 

రు. 

కహా హృదయంబుల చలువలం (దోవ 

యద గిం చి గడ్డుటికి యా కమిం చెనేో.? ' 
G 

(ప్రభా . నీంన్. 

గడ్డురో జులు 

గడచుట కవ మైన వోజులు, 

“ఈ గడురోజులాలో పపైమందిని 

శని మనమేం పోషిస్తాం జ్జ? 
08 

నాం 

పెట్టు. లు 

గడు చె నవాడు, గడు సె నది, 
ఎ యా 

గడుసువడు 

ముండి త్తు, 

బండ బాటు, 

6ళభృయజనము శికీంపక్కొ గడుసువడి.ఎ) 

పాండు, 8.14. 

గడుసుపిండం 

వాలా గడునరి. 

“వా! డెక్కాడ ? గడుసుపీిండ ౦, 

నీలాంటివాళ చేతికి దొరువతాడా 9) 

వొ, 

గడుసు బుజ్జ 

మంచి తెలివెన, 
అయా 

గడుసురాలు 

గటి ఆడుది, 
A) 

గడె కుడుక 

గడియను కొలుచు గిన్నె, 

పూర్వం గడియార పువొన 

లో నీళు పోసి ఉంచేవారు, 

గడియలు కొలుచుటకు చిల్లి 

గిన్నెను అందులో ఉంచే 

వారు. నీ రందులో నిండి 



ణి... తా 94 గతా_.__ గతీ 

హావామహే” అని ఘంటా ఏను చెవులు. ఎప్పుడూ 

నాదం చేయుట అలవాటు. 

దానిమోద వచ్చిన పలుకుబడి, 

గణికు లొప్పిన గవ్వలు 

చెల్లుబడి గలవి, 

గవ్యలు ఒక పడు నాణ్యా 

లుగా ఉండేవి. అయితే గణి 

కులు ఒప్పినవాటిశే మార 

కపు విలువ, 

శంఖంలో పోసింది తీరం 

అనుట వంటిది, 

వేమన. 49. 

గతజల సేతుబంధనము 

వ్యర్థము, 
థి 

“బంక నమా శ్ర లాడుట గతజల సేతు 

బంధనంబు. దానిం జూలింప్రుము.ి? 

భార. భీష్మ. 8.84. 

చూ. గతోదకబంధనము. 

గత పడు 

కడచు; మరణించు, 

“వాతశేషు లగురాతసావలి చెప్ప్క 

గతపడ్డ యమ్మ హాకాయాని6 దలంచి. 

రంగ. రాయు, లీ78,.: 

గత మగు 

చనివోవు, 

“ఖరదూష ణాదులు గత మెనచోట.)) 

పల. పు. 19. 

గతము సేయు 
చంపు. 

పండితా, పర్య, 521. పు, 

గతాగతద్విరదక ర్ల ములు 

చవలములు, నిలకడ లేనివి. 

అటూ ఇటూ అల్లాడుతూ 

నిలకడగా ఉండ వనుటవె 
యా 

వచ్చనది, 

పండితా, ద్వితీ. పర్వ. పుట. 418, 

గతానుగతికము 

గొణైచాటుగా వోవునది, 

“తిర్య కలి తా ౫తానుగలికం బౌ గా 

కఠారీ హారీ 99 ఆము. 4.25. 

గతానుగతికో లోకః.... 

జనం గొత్రదాటు రకం, 

౫ తానుగ లికో లోకో, న లోకః పార 

మౌారి కః.” నీత్యు క 
థి అలీ 

గతి చెడ్డ చఎడుగు 

గతి వమూాలినవాడు, 

శి డు వ" తె చెడ్డ చె గు తేక్కు_లి బెక... 

లాడు)? 

గా, పారి. ద్వితీ. పం. 2084, 

ఎ వయోగములో శ్లేవ 
గుజుతింవ దగును, 

గతి పడు 

గతిమాలిన 

డిక్కు_ మాలిన, 

“ఎక్కు డి గతి మాలినపిశాచికవొ 
నీ మాటల.” కళా. 8.204. 
గతిమాలిన ఛేతలు 

దిక్కు_మాలిన వనులు, 
“౫తివౌాలిన చేంతలు.”” సీంహా. 7.ి. 

గతి మాలు 

దిక్కు. మాలు, 

“తిరు వేంక కుకుం జేరక ... మిగుల గతి 



గలి___గదు 595 గద్ద గన్నే 
a) 

మూ లెల వాణిం తాళ్ల, సం, 5,101. గద్దగోరు 

గతి లక వొంగల సాధనాలలో ఒకటి, 
rs | మరొక మార్షము లెక, గదముక్కు 

46% త్రై లేక పోయి రాఘవు మజుంగుం ద 

బొచ్చె రవి, నుతుండు నా “కేమిటికి 

నుదతి యీరదో.ంత.'” సుగీ. పుం 27. 

“తి లేక నీ కొంపక వచ్చాను.” వా, 

గతి సేయు 

కాపాడు, 

ద్వా. 5.76. 

గతోదకబంధనము 

రము, వ్యర్థ 

“ఇంక నీ వేమి పల్కిన నృపవళేణ్య! 
పనికి రాదు గతోదకబంధనంబుఎి 

హరి. 4.181... 
గతోదకశేతువు, | చూ, 

౫తజల శేతుబంధ నము. | 

గతోదక సేతువు 

“లజలచేతుబంభనము. 

పారిన సీటికి అడ్డు వేయుట '! 

వంటి నిప్ప) యోజన మొన 
(pn 

పని, 

““ఎచటనుండి వచ్చు స్ళతోదకశేతు, 
వుల (బయోజనంబు గలచె తండి,” 

భోజ, 5.641, 

చూ, గతోదకబంధ నము. 

గ త్తరపడు 
అణాల 

బెదరిపోను. 
(టన్. 

గదుముకొని పోవు 

తరుముకొని పోవు. 

గదురుకొను 

లిట్టు; క సురుకొను, 

గ ద్రముక్కు-వంటి ముక్కు. 

వాడి గలది, వంక ఛై నది 

అనుట, 

| “ఆ గద్దయుక్కు_ ఆసామిని చూచేసరికి 
' నాకు ఎక్కడ లేని భయం వేసుందిలి 

వా, 

చూ. గరుడముక్కు_. 

గద్దజికాడు 

గదెపొంకము చెప్పు 
ద 
చెద నుదచులాడు, 

ది ది 
“కలవి లేనివి కొన్ని కొలువున 

గారూండి, గడెపాంకము చెప్పం గలరు సే డై ఏ 
గాక? చందా. 249, 

క్రి చ గద్దె యెక్కి. కూర్చొను 

గావ్పలకు పోవు. 

కొత్త, 181. 

గనగన మండు 

గనగన లాడు, 

ధ్వన్యనుకరణము, 

గనగన లాడు 

మండు. 

గనికటు 
ఠా 

గడకటు, 
Ge YW 

గనికె కుంద 

ఒక ఆట, 

| సాం గన్నేజు కాదారి [వ ద్దు 

నిశీథము, 



*ళమెజటపు లె మిట్ట "లె మిక్కిలి బటు 

పు లె, (శాలుకన్నుల చెన్ను గబ్బి 

చేజ.?? పాండు, 2.91. 

గమగమలాడు 

వరిముళములు వెదచల్లు, 

గమిక తె 
లావాను 

చెలీక తై 
గమ గమ వలచు 

గమ గమ వానన వేయు, 

“జసు వో వీజెండం గరణి కతల 

నంటి, గమ గమ వలచు చొక్కుఫు 

జవాబిఎి మను. 2.గ్న్, 

గమిరాడు 

ఆధివతి 

గమి గూడు 

గుంపు గూడు, 

గప్పా_..గమి 596 గము__గ య్యా 

6. _ .ఆప్ఫురమునం, గన్నేరుకాందారి “సాం ధ్య రాగ ధా రాళ రుచుల్ , గమి 

(పొద్దున ఫీ మేకుండు సానివాడం గూడెం నిరంకు. 2.108, 

దిరుగున్ భూ ర్హ|పకారంబునన్ ౨” గచులు గటు 

శీమ. 1.111. లట 

గప్పాలు కొట్టు గుంపులు గట్టు, గుములు 
© | | 

డంబాలు వలుకు; ఊనుకోలు. కట్టు, గుమి కూడు 
కబురు వవ 6-నానా దేశముల కప్పడీలు 2000 ం 

న్బెల్ల ఒమ్యి, 'గముల్ గట్టి యేతేర.?? 
గబగబా పండితా. ద్వితీ. పర్య. ఫుట. 874. 

త్వరగా. గములు గూడు 
“ఎంతే గబగబా నడిచి వచ్చినా సమ 5 

యానికి చేరుకో లేక పోయినానులి | గుంపులుగా చేరు. 
వా! “పాడుచు నొసంగులు విడుచు గనులు 

గాడుచు నలిరేగి యాడుచు. 

గబ్బి దేణు పండితా, ద్వితీ. మహి. పుట, శిరి. 

గబ్బిగుబ్బలలోని గబ్బివంటిది | ఈ=5 ర్త 

“గమ్మత్తు చిమ్మ నొక కథ (గమ్మజిం 

జల్పెదను...ి? హంస, 2.6. 

దీనికి దగ్గణగా ఉన్న అనే 

కార్థచ్య్భాయలలో ఈవదం 

వాడుకలో వినిపి స్తుంది. 

“ఆపాట బలే గమ్మత్తుగా ఊంది,”! 

వా, 

“ఆక్క_డో గమ్మత్తు జరిగింది. వా. 

గయ్యాల గచ్చలు 

గయ్య్యాళగంవలు, 

పండితా, (పథ, పుఠా. పుట. 848, 

చూ, గయ్యాళిగంప, 

గయ్యాళిగంప 

నోటిదురును కలది, జగ 

జాలవమారి, 

(ర గయ్యాళి గంప నోటి శెవరు 

పోతారు శ) చా. 



గయ్యా--- గర 597 గర గరి 

చీద్యానికి వనికి రాక నీకుగా కలమొాన్నం౦బుల్ ౨” బెమి. 8.198. 

ఉన్న భూమి, గరగర లాడు 
దీనినే “గయాళు అన్న [కొత్త చెన, 

రూవంలో శ, ర. (బాను. కొత్తబట్టలు గరగర లాడుట 
జరొ-న్నవి, నేకు వృవహో 

రంలో ‘౫ య్యా థి” అన్న 

రూవంలో వినబడుతుంది. 

గరగడ 

గ భళాయి. నూసె లాంటి వానిని 

చే పాతలోనికి వంచేవ్వుడు 

వెళ్లు 'వెద్దమూతి చిన్న[కోవి 

గలది, 

గరగరగా కడుగుకొను 

మామూలు గొ 

కడుగుకొనునవ్పుడు, ఇతరులు . 

చేతులమోద సళ్లు వోస్తుం 

డగా శెండు చేతులనూ ఒక; 

దానితో నొకటి 
దద్దుకొనునవ్వృుడు, గరగర 

మని శబ మగుట యీవలుకు 

బడికి మూలము కావచ్చును. 

కలిపి 

పాండు. తీ. 81. 

గరగర నగు 

ఇషవడు ; మనసులో ఉత్పా. 
లు 

ళం ప్పిలు, 
Clee 

మగువలు గరగర నె తగు, మగవానిం. 

జాచి వీండు మగం జెనం గదా, తెగు 

దుఃఖం బనుకొంచున్ .)” శుక, 8516... 

నహాజము, 

ధ్యన్యనుకరణము, 

“రర లాడుగాగర...ి 

బుద, 2,47. 
థి 

గరవడు 

గరిగ్ొను 

ఆతిశయించు, 

గరిడి కక్కు 

ఆరి తేటు, 

me , “హరునిభ కుల యాజ శిరమున దాల్చి, 
చలులు. జారి 

గరిడి కెక్కి నయం కకాండునుబో లె” 

పండితా, వాద. 176. 

గరిడి ముచ్చుదనముతో 
ఆరితేరిన నంగనాచితనంతో. 

“సంయమిధు గానకళ 
య 

గరిడిముచ్చుం, దనముతో "నే ర్చితి వి 

"లల oa + భోఖ 

' గద! యనుచు బలికి?” కళా. 2.47. 

గరివడు 

లిచివోవ; గకకటు. 
సీ వ్ర; 6 ట్టు 

ఈ తెలివీయుంల చెలియను సోగ దివి 

శక్కే_మిటా!, కలకాల మిండుననే గరి 

వడ (బదుకు ల) 

తాళ్ల, సం, 9.109. 

గరివడెము 

ఒక రక మైన వడియము, 



గరగ ర 598 గ రాగ బి 

గరిసెబావి గర్భాలయము 
(తవ్విన గరిసె దించిన చిన్న! చేవాలయంలో మూలవిరా 
బావి, ట్రుండే గది, 

గరుపారు గర్వ గ్రంధి 

గరు శెక్కు, ' వాలా గరి ష్ట్ 
“చన్ను శేవలు గరుపార 5 “వాడు వట్టి గర్వ గంథి. ఎవరీ “లక్క 

రాధా. 4.56, "పెట్టడు. వా, 

గరుపాటు : గలే గట్టు 

గగుర్పాటు చెందు, అరివోయు, 

6% పాజఆి(గ మేను Sa జీ గలు (వాల్పు 

రం స్తై శేతే... సకుపాటు చెందు. 
గరుడముక్కూ కాకీ, 2.149, 

పొడువుగా ఉండి వంగిన ' గలగల (మోయు 

ముక్కు... ధ్యన్యనుకరణము, 

“వాడి గరుడముక్కు. చూూ స్టేనే కోపిప ధా “గలగల (మోయునం బెలును.. .?) 
అనిపిస్తుంది,” వా కళా. 6.200. 

గరుదాల్బు _గలివిలి చయు 

గ గుర్పాటు చెందు, అల్ల రి పెట్టు, 

శివ, 4.20, ౫లివిలి చే చేసీ రవ్వ లిడంగాలి) 

గ్మరన (తన్ను రాధి, 4.15. 

(లేన్పులో ధ్వన్యనుక రణము, గవిచికొను 

రాధా, 5.125, కవ్వకొను, 
గర్భగుడి “పచ్చని కంబలి గవిచి కొన్న విభం౮ 

చూ గర్భాలయము, ' 'బునలి క్షమా, 6,100. 

గర్భగృహము గవి సెన పుచ్చు 
చూ. గర్భగుడి, ముసుగు తీసివేయు. 

గర్భయాచకులు పీణా కుంచె, ఇలాంటివానికి 
గర్భదరిద్రులు. తిత్తి కుట్టి అందులో వాని 

శవన్సడితిమి గర్భయాచకలభ ంగి౨) 

భార, త,)5, 

నుంచుతారు. నేడు గాసెన 

అని ఏణలభాంటివానివి తితు 
ర లీ 



x వు--ాగాం (డు 599 గాం|డు._గొజు 

లకు ముసుగులకు వాడు 

"తారు, 

“గవిససిన వుచ్చిన, క సుమబొఖునీలి 

పంచి వోలె.) కమా, 7.75. 

గవుదలగంగమ్మ 

గవుదలు వాచే ఒక వ్యాధి, | 

గవ్వకు చేయి సాచు 

సవానికి పాల్చడు, 

“| కమముగ నాందునాంటికని గప్ 

“నీనియుం జేయి సాచు రా. 

కశ, 82, 

గను దిరుగు 
అణచి 

గ స్తీ తిరుగు, 
“కేలఅలవారిగా౭ గొని సు దిరిగి.) 

గా, వారి. ద్వితీ, పం, 1665. 

గళస్య కంఠన్యగా ఉండు 
పేచీ యేర్చడు. 

“వాడితో గళ్ల న స్య కంఠస స్యా ఉంది. 

వా, 

“పీడికీ చాకూ గళ స్య కంఠ స్యా 

ఉంది.) బె, 

గళ్లు బాళు చిక్కు 
na) na 

పూర్తిగా చిక్కు, 

మత్సమాగమనకార్యం | 
బప్ప దిక్సాలకీ, లోకంబుల్ విదళించి 

వచ్చీతివి గళ్తుంబాళ్తు చిక ంగ నా, 

లోకంబుల్ “"మనుపోలె నుండ ,. 

వరాహా, 8.67. 

“ఆకర్షి ౦ఫుము 

గాంగడ్రు గాండ్రు మను 

పులి అజచు, 

ధ్వన్యనుకర ణము, 

గాం[డు సెట్లు 
యట 

గాండు మని అఅచు, 

“మం _డాటముగ నిజ్రై మాం'సంబు 

ముసవి, గాండు చెడు "పెద్ద గండు 

మొకాలు, ద్విప, సారం, 980. పు. 

గాజు గడపినట్లు దినము గడుప్ప 

మిక్కిలి జాగ త్తగా దినము 

గడుపు, 

గాజువస్తువులను జ్మాగత్తగా 

ట్లుకొనక పోతే కింద వడి 
వగిలిపోతాయికదా | దాసివై 

వచ్చిన వలుకుబడ్, 

“పర చారీ జనుల కమ్మి యాతడు, గాజు 

గడపినటు దినము ౫ చు నుం జెన్ ఎ) 
కుక. 8,248. 

గాజుపడు 

ఛున్నా భిన్న మగు, 

“ఆజ జేక వీరు డగునర్జునుండు. .. వదు 

నార్వుర నొక్కా పెట్టునం, గాజు 

పడం~ం గాల్సె. 3 చిత్రభా. 8.121. 

గాజువాణు 

1. రంగు మాటు, 

“కళందవు -గాజుపాజణవు విశారము 

నొందవు..,. జంతు బేవాముల్ ౪) 

కాశీ, 9.105, 

“నెఅయ నర్మిలి నినయు నీ "నె మ్మొ 

' గంబ్బు, ఘనభుజంగవిషవ్యా ప్రి గాజు 

వాజి) మార్క, 1.254. 

వారిశ్చ. 4.89. 

ఏ, ఎఅబడు, 

' “ప్రదతలంబులు -గాజువాజవు నిప్పు€ 

' జద లంటు నేం) 

గా, హరి, ద్వితీ. పం కి, 1881, 

శతా గాటొవాౌటు, 



గాజు... గాజు 600 గాజు గాడి 

గాజుపూసకు బంగారు పొదుగు గాజులవాడు ఎక్క. డికి వెళ్ళినా 

అయోనగ్నుని గాం వించు, కంబళి కూడా తీసుకొని వడ 

అది తగ దనుట. తాడు. అది వేసుకొని కానీ 
బాలనీతి. 57. తాను కూర్వో్చడు, 

గాజుబన్నరులు “ఇచేమిటోయ్ చావా! నిన్ను నీవే 

గాజుబొవ్లులు, 

“తరుణులు చిల్క_ బొమ్మలును దంతపు 

బొములు మేలిగాజు బృన్నరులును 

(మౌనిచొప్పికలు నల్లడ నోలిన “పేర్చి? 
క్షమా. తి.లి6, 

గాజులను తొడవుగా కల్పించు 

పౌరువహీనులను చేసి ఇంట 

కూరుండ బెటు గాజులు NX టె 

తొడుగు, 

“కలరా యింతక మున్ను యాదవు 

లవేం గప్పంబు బెప్పింపలాం గల 

రారాజాలు గాదాలం దొడనవు గా. 

గల్చించి రా శాకలం, గలకంఠ౦బుల 6 

జేసనా?ి) ఊఉ, వారి, 4.157. 

గాజుల పేరు రోకలి దాకినటు 
గ దా 

శ_క్రిపీనులు శ_క్రిమంతుని 

ఎదురొ-నుటలో సామ్యం; 

తగరు కొండను తాకినట్లు 

వంటిమాట, 

కగాబుల పీరు వోంకలి చాంయుగలతి 

దోప, ముం జేత నంగముల్ మోూ౭డి 

మోంది.'” భాసా, యుద్ద, 675. 

గాజులలంక దున్న 

సోమరి; స్వేబ్బాచారి, 

గాజులవాని మర్యాద 

తనకు 

మర్యాద. 

తానే. చేనుకొను | 

పొగుడుకుంటున్నా వ్ _ గాజులవాని 

మర్యాద గా ఉందే. 

గాజులు తొడుగు 

పారువహీనుని చేయు, 

మగవాని విషయంలో ఉవ 

ఇచయోగించే మాట, 

(వా ళ్ళందరూ కలిస్ విడి గాజులు 

తొడిగి కూర్చో చెటారు,?' వొ, 
ఠి 

గాజులు తొడుగుకొని కూర్చుండు 

వమా చేత కాక మూల 

కూర్చుండ ఇ కా రం ర్న క్ష్ న 

ముగా ఉండు, 

మగవానివిషయంలో నే దీన్ని 

ఉవయోగిసారు, 

“వాళ్లంతా నానా హాం౦ం-గానౌ 

చేసుం కే నువ్వు -గాజులు తొడుగుకొని 

కూర్చుం లాభ మే ముంది ౪’ 

“ఇక్కడ ఎవరూ గాజులు తొడుగు 

కని కూర్చో "లేదు 

గాడి కట్టు 

పాదుకొను, 

“కాంతకు నీకు వలపు గాడి గేనింి 
తాళ, సం. 8.189. 

బౌ 

వామి 

' గాడిదకు గంత గటిసటు 
| 860 ae 

అనర్హు నికి అవ్చగించిన వని 

యడల ఉవయోగించే 

సామ్యం, 



గాడి__గాడి 601 గాడీ. గాద 

గాడిద గుజ్రమువ లే నవారికి 

వనికి రాదు గడా! 

కిడికి ఆ సూూూ_లుపని అప్పగించడం 

గాడిదకు గంత గట్రిన మే. 
బ్రక్క-డ గంత =జీను. 

గాడిదగ తర 
అం 

1. గందరగోళము, 

“గాడిదగ త్తర హ్. 3 

గుంటూా. 

బె, 

. పు. ఉలి, 

9, ఆలరి, 
య౧ 

66, _.ఇంత మొదిగమంచ మగునప్పుడు 

శోకము కీ రనము గాంగ సెంత గాడిద 

*తర యగునో శోకములోని శబ్ద 

ములక...” సాకీ. 285 పు, 20. 

గాడిద గుడ్డు 

వటిది, 
6 

“కోటలో నీ మున్న దిరా గాడిద 

సడ్తు. వేటిలో నుండవలయునురా.. 

సామ్. 176. 

గాడిదచాకిరి 

ఎక్కువ చాకిరి, 

“వాడు వాళ్లింట్లో గాడిద ఇాకిరీ 

జేయ లేక ఛస్తున్నాడు, 03 వా. 

గాడిదచావు చచ్చు 

దిక్కు లేనంత వాకిరీ చేసి 

దిక్కు-మాలిన చావు చచ్చు. 

వాళ్ళి ంట్లో పనంతా నెత్తిన చేసుకొని 

చేశాడు, 

లేకండా గాడిదచావు చచ్చాడు, 

బె, 

చూ, కక మావు చచ్చు, 

కడకు ఒక మంచి మాట '. 

గాడిదపిల్ల కోమలికం 

త్వరలోనే మాసిపోవు కోవు 

లవంం. 

“ఆ యింటి పిల్లల దంతా గాడిదపిల్ల 

కోమలికం. ఈడు వచ్చేసరికి దమ్మిడీకి 

పనికి రావండా తయా రవుతారు.)” 
వో, 

రూ, గాడిదవపిల్ల కోమలం. 

గాడిపొయ్యి 
ఎక్కువ పాతలలో వంట 

చేయుటకు వీలుగా నేలపై 

రిక గాడిని (తవ్వి 'యేర్పర వ 

చిన పొయిన, 

చెండ్లి ౦డ్లు వగై రాలలో నటికీ 

గాడివాన్వులు (త వ్వ డం 

ఆలా టున్నది, 

“ఇంతమందికీ భోజనా లమరా లంకే 

యింకో గాడపొాయ్యి తవ్వాలిసిం దే.) 

బా 

గాతు గావించు 

చేలు. 

“..పిరంగు లొక్కు_ మొగిగాతు 

గావింప నుక్కు_ మెజిసీ, గుండ గుంపులు 

జడివాన గురిసీ నట్టు.” రంగా. 8.66. 

గాదములోని కాయవలె 

టువడి, నిజేవంలా, 

క“గాదమున మాటు వడియున్న కాయ 

వోలె.) విక, 4,60. 

గాదములోని దోసకాయవలె 

మాటువడి, సిరువ దవంగా, 

“అలభఘుబలాఢ్యు డయ్యు ను దయా 

భువ గావున శాంతీ చిత్తు ఊడ, నిలిచిళ్ల 
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తం[డీ కాలమున నెమ్మది గాదములోని 

దోసక్కాయలువలె నున్న రాజులు...) 

వరా, 8,214... 

గాదియ కొలుచు 

ఇంటిగా బెలో నున్న ధాన్యం 

వలె అందుబాటులో నుండు 

నది, 

కగాదియ కొలువొనొ నీ దొరతనము. 

పండితా, (పథ, పురా. పుట. 860. 

గాదిల కొలుచు 

అందుగాటులో ను న్న 

అపూర్వభాగ్యం, 

కొంగుబంగారం వంటిమూట, 

“అమృతమథను మహీ మచి మాగాచెల 

కొలుచు,” తాళ్ల, సం. 10.51. 

చూ, గాదియ కొలుచు, 

గాదెల బోయు 

కూడ బెట్టు, 

తిన్నని కర్మములు గాచెలం బోసే 

రయ్యా.' తాళ్ళ, సం, 7.82. 

గానరస మాను 

పాట విని ఆనందించు, 

“రసినలు మిశానరస మౌన వచ్చిరి, 
పాడే శివఫ కి పాడుగాను) 

న కా, మా, 4.85, 

గానుగ ఎద్దు 

ఇతర [వవంచం౦ తెలియ 

కుండా అందులోనే వ \ 

కొట్టుకొనువాడు. 

కకవ్రాాడ్త్రు గాను గెద్దులా ఆ సంసారంలో 

పడి తన్నుకంటున్నాడు.? వా, 

గానుగెద్దు గానుగు చుట్టూనే 

ఎప్పుడూ చుట్టి చుట్టి తిరగ 
డంవై వచ్చిన పలుకుబడి, 

గానుగ మొద్దు 

ఎదు ముదు నంరూవం 
ది దె 

అనుట వంటిది, 

శరభాంక. శీర్, 

గానుగాడు 

నూనె తీయు, 

“నువ్వులు "లేపు గానుగాడించాలి.? చా, 

గానువున బెట్ట యార్చు 

లిక్రీంచు, 

గానుగలో వెట్టి తిప్పి నులిమి 

వేయు, 
“అతని వంశం బెల్లన్, గానువునం బెట్టి 
యార్చిన సేనియు€6 జూలదుల*ి 

కమా. 2.96, 

గాభరా పడిపోవు 

భయ భాంతి యేర్చడు. 
“జేబు తడివి -దచూచుకొాంెపీ పర్సు కని 
పించకవోయే సరికి గాభరా పడి 
పోయాను,” 

గామిడిక త్త 

గామిడికాడు 

దష్టుడు, 

గాముల మోచిన గంప 

(పమాదక రము, 

తాళ్ళ, సం. 4.122, 

గాములువారు 

చీకటివడు, కాలపహారణ 

మగు, ' 

CNM" 
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కగాములు వారెడి పొద్దు శావలి కాం 

జాల (ర్ఫ? _ తాళ్లు సం, 10,166. 

డినంసారము 

గ ఏమి లేకున్నా, G న్నట్లు 

ఆడంబరంగా కనిపించే సంసా 

రము, 

రామరామ శత. 12, 

గార (దావిన మీనువలె 
అలీ జూలితో. 

ఆవాలు నూరి 

అనుట వంటిది, 

గార [దావిన మీను సంగతి మనోజ, 

వదన నతండు పొరల...) 

_వెజ. 2.140. 

(కౌగినట్టు 

గారము చెయు 
బుజ్జగించు; సరన మాడు 

సకియ్ ని యింటికి సారంగధరుండు, 

ఒక పావురము వెంట నుటీకి రాలేదా, 

రాగానె నీవు గారము చేయ లేడి.” 

ద్విప, సారం. 8,104, పు 

గాలము వేయు 

ఎత్తు వేయు; ఎక్కు పెట్టు. 

శవా డప్పుడే ఆ ఆ స్తిక్ గాలం 

న్నాడు, పిన్నమ్మను "విడిచి లిక క్షణం 

ఉండడం లేదు.” 

గాలిక బుర్లు 

వట్ట మూటలు, 

ఆరయ ఈ గాలికబుర్ల శేం లే. ఆసలు 

సంగతి ఎవరికీ తెలియదు. 

గాలికి 

1. వట్టి నే, అనవసరంగా, 

భా లికి బాడి మాట నిని వయ్యి 

యాపాయలు పోగొట్టుకొ న్నా ను” వా, 

వేస్తు 

CM 

రః 

| 
| 
| 
| 
| 
| 

గా 
| 
| 
| 

* | 

౨, సేంచగా; అ|వయత్నంగా, 

' “వాడు గాలికి తిరుగుతు న్నాడు” వా, 

“వాడి శేదో గాలికి ఆ ఆస్తీ వచ్చి 

పడింది,” వా, 

గాలికి పుట్టు 

నించార్థంలో ఎవడికి పుశ్లైనో 

శెలియోము అనువట్ల ఉన 

యోగిసారు, 

“వా డేదే గాలికి పుట్టి గాలికి “పెరి 

గాడు. వాడికి సీతులూ నియమాలూ 

ఎట్లా వస్తాయి జ 

గాలికి పెరుగు 

ఇతరుల 

మరుగు, 

“వాడికి పాపం ఎవరున్నారు? 

హె, 

పోషణ లేకయీ 

గాలికి 

లు 
నటించినవూడు 

టం 

ఉవయోగించే వలుకుబడి, 

‘ఆ ఉద్యోగం కోసం వాడు నానా 

యాతనా పడాడా 1 అది రాకపోయీ 

సరికి ఇప్పుడు అందులో ఏ మంచి అవకా 

శమూ లే దంటూ' మొదలెటాడు, గా 

తన వాడిజే దొరికిం దని సంతోషంగా 

ఉం దంటాడు. గాలికి పోయే పిండి 

కృ స్టార్పణం” వెం 

గాలికి పోయే ఒగుడాకు వలె 

మరీ పల్చగా ఉన్నా రనుపట్ల 

ఊవయోగించే పలుకుబడి, 

సేసిన ముగా 



గాలీ__గాలి 604 గాలి___గాలీ 

“గాలి బోయెడి యొగుడాకు ఇతి. 

కు చేలో, 27 

కల పిల్లేమమ్మా అలా గాలికి పోయ్. 
ఒగుడాకులా ఉఊందిళి) 

ఒగుడాకు అంజు జొన్న 

ల్ 

నజ 
జా 

వగ రా దంట నున్న ఆకు, 
చై COO 

- గాలికుంటు 

వశువులకు గెశ్లులు పుండు 

వజే వ్యాధి. 

గాలికొమ్ము 

వాద్యవి శేమం, 

దుష్క-_ర్మవ వేశ మెన గలము, 
“తెరిగిలతిమి గాలి కెనం, బెంంగూడని 
చోటు లెల్ల నూర్యమరీచుల్ .. .?? 

ఊఉ. వారి, 5.8]19, 

చూ. పోతుటీగప చొరరాని, 

గాలిగంగమ్మవలె తిరుగు 

స్వేచ్చగా నిప్ప) యోజనంగా 

తిరుగు, 

కకవాడిక్రి పొదున్ను ౦చీ గాలిగాంగమ్మ 
ఓం 

లాగా తిరగడంతో నే సరిపోతుంది.) 

బౌ 

“వాడు పెళీ పిటాకలూ రేక గాలి 
గంగమ్మలా తిరుగుతున్నా డు, పో, 

గాలిగంగలు 

గాలిగంగ మ్ములు, తుద 

దేవతలు. 

గాలిగంగమ్మ ఒక ేవత, 
జాతర సాటీంచె ... గాలిళంగల 

 కలన్.? 

౯ా పాండు, 8478. 

! 

| 

1 

i 

| 
| 

ఆ లా తాడాట చవట ద 

| 

| 
| 

| 

| 

| 

| 

' గాలీగంటి (టు+ఇ) డగల 

గాలిని మూట గట్టగ ల-అసా 
ధ్య కార్యములను చేయగల- 
ఏమనా చేయగల జాణ అను 

నిర ననార్థంలో, 

కుమా. రి. 1కక్, 

గాలిగుడి 

సూ ర్య చం [దు ల చుట్టూ 

ఏర్పడే వరివేషం, 
గాలిగొను 

ఎండిపోవు, 
“తితోలి చి గాలి గొన వెచిన కక్క 
కలిమంబు గనుంగొని ౫? 

భార, శాం. కి.2రిక్, 

గాలిగోపురము 

వాలా ఎత డేవాలయముల 

ముందుండే గోపురం. 

గాలి గుడ్డు 
G 

చెడిన (గుడ్డు, 
డె 

* YF" 

గాలిచీర 

తెటిబాప, 

గాలి తిరుగు 

మునువటి బితి మారివోవు, 
“మూడు నెలలుగా నానా అవస్తా పడి 
పోయాను. ఈ రోజే ఒక మంచో వార 
విన్నాను. గాలి తిరిగింది కదా అని 
కొంచెం ఊతాహంగా ఊంది. 

“వా డేవే యో మధ్య కా స (పస 
లాడి 

న్నంగా కనిపీసున్నాడు, గాలి తిరక్క 
ముండే మన పని వేసుకోవడం 
మం-చిది,?? వా 
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గాలిదుమారము రేగు 

వాద వతివాడాలు చెలెరేగు, 

“ఆ రోజులో వ్యావహారిక భాష పనికి 

రా దని "పెద్ద గాలిదుమారం సేగిందిఎి 

భా 

గాలిపంట 

గట్టిగా వస్తుందో రాదో 

చెప్ప లేనివంట. ఫర, 

గాలివటము 

చూ. గాలిపదడగ, 

గాలిపడగ 

గాలివటము, ధంజము, 
ళప్రటుగతిం జను గాలీపడగలతోడన, 

కడువేగమున పెందగడియ లెగెసెల) 

కమా. 11.౨51, 

గాలిపాట 

శాస్త్రీయంగా నేర్పుకొనక 

నిని అనుకరించే నంగితం., 

(శుత పాండిత్యం వంటిది, 

“వాడి దేవో గాలిపాట తప్పితే నేర్చు 
కొన్న సంగీతం కాదు. వా, 

గాలిపిశాచము 

దయ్యము, 

గాలి పోయు 
వశువులకు సారుడురోగము 

వచ్చు. 

“ఊళ్లో పకువు లన్నిటికీ గాలి పోనూ 
ఊంది. మన గి త్రలను అక్క_గారి 

ఊరికి తోలి స్టే సేే మంచిది, 1 నా, 

గాలివిళ లు 
౧౧ 

గవుదలు వాచు వ్యాధి. 

గాలి___గాలి 

గాలిబుచ్చు 

వ్యర్థం చేయు, 

ప్రశాంత మి క్యా. న లో గాలం 

దశ. 6.6. బుచ్చెడు హౌరుషం విది 

గాలీ బోవు 
వ్యర్థ మగు, తొలగు, 

కలిసిన ముద మెల్ల -గాలింబోయిని కల 

శితి విచె.? తాళ్ళ, 8.84. 

““పఏలమి గరుడధ్యజు'సె చెక్కు_నా విష 

ములు, కరగి నీరై పారి గాలిం బోవు 

గాక? తాళ్ళ, సం. ర, 

గాలిమందలు 

స్వేచ్చగా తికిగి చేయు వను 

నుల మందలు, 

శకాకీయా, శిన్రి. పు 

గాలిమాట 

వట్టమాట,; జనకుతి. 

“మలయమారుత మైన మెుల౭తే చెచ్చు 

నటన్న6 గానరా దదియును గాలి 

మాటి? తపతీ. 92.79. 

గాలి ముడి గట్టు 

గాలి మూట గట్లు, 

“గాలి ముడ్ గట్రినట్టు కాయము మోచి 

తిమి.) తాళ్ళ. సం, 9.267. 

గాలిమూట దిక్కు 

నరీరధారి యగు, 

శరీరాన్ని గాలిమూట అసి 

-పేదాంతు లంటారు, 

“గాలిమాటం జిక్కితిమి కన్నచోకేే 
తొక్కి తమి” తాళ్ళ, సం. 9.248. 

గాలిమెకము 

"లేడి, 
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గాలి మేడలు కట్టుకొను 

మంచిని 'ఊ పి 

సంతోపించు, 

కాం సవదృష్పితో చూడాలి గాని వటీ | 

రి సంతోషి చే 
అవి 

సి 

గాలి మేడలు కటుకొని 

లాభ మే ముంది క) 

గాలిమేతకు పోవు 

వాహ్యాళి వెడలు, 

గాలి మేసి రావడానికి 

వీ కారుకు, 

ఇటీవల ఉరుదూ ద్యారా 

వచ్చిన పలుకుబడి. 

“ఆలా గాలి మేనీ రావడానికి పోయి 

వద్దాం, రారాదా9? వా, 

గాలిలో దీపము పెట్టీ దేవుడా 
సీమహిమ అను 

దుష్ఫలితము తవ్ప్చ దని తెలిసి 

కూడా ఆ వని చేసి చేవుని 
మాద వేయు, 

అది నిప్ప) యోజన మనుట, 
కాలిలో, దీపము వెట్టి నీ మహిమ 

చేవుుడ! యం చన. మానిని. 6. 

గాలిలో పెట్టిన దీపము 

ప్రమాదవరిస్థితిలో ఉన్నది, 

గాలిలో పెట్టినదీవం ఆరివోక 

తవ్ప దనుట వె యేర్పడిన 

పలుకుబడి, 

“వాడి బతుక గాలిలో పెట్టిన దీపం 

లాగా ఉఊందిళి ' వొ 

గాలివార 
అజా 

కింవదంతి, 

“ఈ కలెక్టరు మారిపోతా డని యేదో 

ంచుకొని' 
 -గాలివా రా "వెలినిందిలో వా, 

గాలిసవారీ పోవు 

అనవనరంగా తిరుగు, 

“ఆ వాడి కేం పని? గాలి సవారీ 

పోవడం తప్పి చే 93 Ch! 

గారి సోకు 

దయ్యము వటు, 
6౬ 

భూత (పత వీ పాచవాదులు 

శరీరము లేనివిగా భావించి 

వానిని గాలి అనుట అలవా 

టయినది, 

66 _ _ డాని పీలుందం, జని వీరుల. డతని 

యాకృ్ళతిం గని త్రోవం గాలి సో 

గావలె వను-దున్ .’ కుక. 2.540. 

“ఆవిడ కేదో గాలి సోకినటుగా 

కొంది, ఎన్ని మందు లిచ్చినా దోగం 

కకదర లేదు.) వాం 

గావుకేక పెట్టు 

పాలి కేక పెట్టు, 

“గావుకేక పెట్టి ఆవిడ కింద పడిపో 

యింది. వె, 

గావుగొను 

బలినగాొను. 

వీధి, 41. 

గావు పటు 
లు 

1. చంపు. 

“హఫోమకుండములు నిరూమధామం 

బులు, గావించి పశువుల గోవు వట్టి.౨) 
వరా, 5.115, 

౨. నాశము చేయు. 

“ఫాదవెకు ఫురుహెర్థముల గావు పట్టి, 
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మదము మౌాత్సర్యంబు మట్టి మల్లాడి) 

విష్ణు, పూ, 8, 

గావు వెట్టు 

బలి యిచ్చు. 

“నొప్పు చింబోతు కదుపులం గూర్చి 

నీకు గావు వెట్టింతుం జుమ్మ మయోగంగ 

నమ్మ [09 నీలా, 1.118. 

గాసట వీసట 
నంస్కా-రము పొందనిది, 

“గాసట బీసకే చదివి గాథలు (దవు 
తెనుంగు వారికిన్ .*! నృసీంవా. 1.9. 

గాసర కూస రగు 

గానట వీనట యగు, 
కళంాససర కూన రయొం నని గాని వచిం 

పరు మేలిమాట.” గీర. 258. 

గాసి చేయు 

బాధ చెట్టు, 

“నల్షింబుల గీఖుచు గానీ సేయుచు 

భా. సు. 5.106. 

రూ. గానీ సేయు. 

గాపిపఆజచు 

కవ పురం 

రు లు 

గాసిసబుచు 

చూ, గాసీపఅఖిచు 

గాసి బెటు 
అ 

కవవెటు, 
ల ల 

“జేళాధిపోదగులక, గాసిం బెట్టి 

విశాపుం జేసె సృగునిం గంసారి సామా 

న్యు డే.) ఊఉ. వరి. 2.65. 

గాసి వెట్టు 

కవ వెటు, 
డు ల 

“గాఢ యావనమున గానీ వెట్టుసె 

శాక) నిరంకు. 2.88. 

శ 

పాడు చేయు. 
“ఆట తిప్పలు వుచ్చి పాట బండులు 

గూూల్చి, కట్టువ లన్నియు -గాళు చేసి 

అచ్చ, రౌ, సుం, 95. 

2 

గింజ గ్నిట 

ధాన్యము, జం, 

““కాంచము గొంచు రం డతనిం గొల్చి 

భుజిం చెను గింజగ్ని టలున్ ౨? 

(పద్య్ర బసవ, ఫు, 2.21, 

గింజుకొను 

తన్నుకొను, 

తదనుగత అ ర చా యల 

లోనూ కానన సుంది. 
ట్ 

గిజ గిజ కుడుచు 

కలవరవడు. 

“కదరించి యెతం౦ంగాం గడు నశ కుల 

డయ్కి గిజ గిజ కడిచె నక్కే_క 

ముండు 

గిజగిజ తన్నుకొను 

పిలపిల లాడు, 

“గిజగిజం దన్నుకొనుచు ధరణీం బడీ 

పొరలు వారును రాగ 5,88. 

గిజగిజ పడు 

కలవరవడు, 

గిజగిజ లాడు 

తన్ను కొను, 

“వాడు వానివేలిలో దొరికి గిజగిజ 

లాగుతున్నాడు.’ 

గిబిగిబి యగు 

గిజగిజ లాడు, తన్ను కొను, 

CRO 
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దు 

“కిందటి కూర్మము గిజిగి జి గాల] 

బస 8.68. 

యూ, గజగజ లాడు, | 

గిబిబిబిగా 

నమలుటలో ధ్వన్యనుకర 

ణ 

46గి జ్రుబ్సై బ్రాల బిప్పిగా నమలు గిత..ఎ) 

కక, 5.72. 

గిటకకాయ 

వాటివాడు. 
వ 

గిటగిటన 

పొట్టిది, 

“హామకూటంబు గిటగిటన."? 

కాకీ, 1.100. 

“గట కళాయ)” అన్న రూవం 

వా టి వాడు అన్న అర్హంలో 
థి 

వాడుకలో ఉంది, 

గిటగిట నగు 

దుర్చలముగా నుండు, 

“గిటగిట నెన యీ కీరవాణికిని.?? 

| 

| 

గిటుబా టగు 
9 

లాభము వచ్చు. 

“ఈమాత్రం అమ్మితే పది రూపాయలు 

గిట్లుచా టవుతుండి,”” 

గిడసబారు 

వాటిగానే ఉండివోవు, 
లు 

“వీ డేమిటిలా గిడనచారి పో 
తున్నాడు.) 

బ్, 

వా, 

“పాట్టకాయ లన్ని గిడసబారినవి.”” చా, 

గిన్నెబి ట్టు 

గె, హరి, ద్వితీ. పం. 917. 

గిటగిట మను 

కదలు; చలించు. 

కచనుంగవ వేంగున నిట గిట మను 

"నెన్నడుము.?) 

గిట కజుచు 
చ్ 

వళ్లు తీయ వీలు లేక కజచు 
కొని బోవు. 

గిటివటు 
60 6 

గటిగా వటుకొను, 
63 రై 

కుమా, 1,102. | 

ప్రభా. ౨.88... 

మంగళసూ తము, 

తాళీబొట్లు రెండు రకాలు, 

ఒకటి మగడు కశ్హ్రుది, అదె 

గండముగా "కానవల ఉండి, 

మధ్యలో చిన్న ఉబ్బు ఉం 

ఎంది, ౧ న్నె బొట్టు గిన్నెవల 

గుం| డంగా ఉంటుంది. ఇచే 

చిట్టబొట్టు కావచ్చు. 9ఇది 

పుట్టినింటివా ళ్లు ఇస్తారు, 

గిరవుంచు 

కుదువ కంచు. 

పూటగా నుంచు, 

“భవనాహృత్ శేషిత రత్నగతకు'ఛగ 

| 

| 

| 
i 
' 

'తరుసంతేతిం (బథమభార్యం బురికా 

గిరవుంచె వారి నాన్ ఎ 

౪ ఆము. ]1.సక్తీ, 

గిరవు వట్టు 

1. కుదువ బెటు, 
రు 

' “శిరికుచము లిభికో కృష్ణరాయ గిరవు 
ac 

' ఇటకుం చాన కృష్ణ గాయి.) 
ళ్ 

తాళ్ళ, సం, 8,174. 

ళ్ళ 
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“కనుదోయి మెటు౭గులు కంతుతూ పుల 

కడ,గిరవుగాం శెట్టి తే వహారిణనయన ౨) 

విక, 7.62. 

ఏ, కానుక యిచ్చు. 

వరాహా, 9,118, 

గిరికీలు క్ ట్టు 

వలీ లు కొటు. 
లు లు 

గిరికొను 

వ్యాప్త వ మగు, 

“ళత్రఆచుగ్డ6 గూలినకరులున్ , గిటికొని 

యెన్ సమర మేదినీతల మెలన్ ఎ 

భార. భీమ్మ. 2.186. 

గిరుక్కున (మరలు) 

ధ్వన న్యనుకరణము, 

66క్వేామావతి వినోద కేళిగతి గిరుక్కున 
మరలి వచ్చి యాకథ వినియెద.. 

హంస 1.200. 

చూ, గిరుక్కున మళ్లు, 

గిరుక్కున మళ్లు 
na) 

గ రున నెనుతిరుగు. 

“అటు గిరుక్కున మళ్లి...” 

ప్రందుకు దగ్గజగా ఉన్న భావ 

చ్భాయలలో ఇది ఉఆవయు కృ 

మవుతుంది. 

గి శీకొలుపు 

/| 
| 

పాదుకొనునట్లు చేయు, 

“మటియును శరశతకము మెయి, గిణి 

క" లిపీ న వృష్టి పివరుండు గినియల 

లేక... భార, (దోణ. 8.271. 

| గితీగ్ను 

కుదురుకొను, 

“ఆటీ గమ్మి మటియు నిట్లనిరి నరేంద, 

గీ ఉగొన్న పేమ భోగిను లం 

“గామంబు6టలి 

గా, వారి, పథ, పం కి. 966. 

గిలీపిల్లాడి 

పి ల్రెండ్లు. 

శ, ర. 

ఆడవాళ్లు కాలిలో చిటికెన 

(వేలి (వక్క-వేలికి వేసుకునే 
'మెక్రైలవంటి వానిని పి ల్లెండ్లు 

పిల్లాండ్లు అని నే డంటారు, 

గిజ్జున 

తిరుగుట లో ధ్య్వన్యనుక ర 

ణము, 

భాస్కు_ యుద్ద, 819, | గిజ్టుపురుగు 

గిరుల తాతలు 

కొండలకంకు వెద్దవి, 

“తత్పరిసరవరు లె గడల శాత లనం 

గపియూధనాభులు.. 

గితీకొను 

l. (కమ్ముకొను, 

“గిటీకొన్న మనోజవి కార వేదనన్ ౨’ 

జెమి. 4.119. 

2. నిలుచు. - 

₹$, 5.254, 

89 

చెట్లలో గిల్తు మని అరుస్తూ 

ఉండే పురుగు, 
శరం 

గిలకకు సీరెక్కు 
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గిలకొట్టు | గిలిగింత వోవు 
1. “చేతితో చిలుకు, చక్కిలిగిలి పెట్టిన ట్లగు, 
జిలకొ "ట్లు - గిలక రించు అసి 6ఏద్రుట జల కేళి గావింపం దదఖిలాం౦ంగ, 

మండా వాడుక, పెరుగు ! ములు నిరీక్షించి గిలిగింత వోవు మనసు, 

ఏ వయం౦లో నేడు బాగా 

ఉవయోగిన్తారు, 

కళ కాొరలించి యమృతంబు గిలకొట లగా 

రాచె, ముద్దు చూపపడి వీ8ిమోవులందు. 09 

పాండు, 1.117. 

2, ముద్దుగా పుణుకు. 

“గిలకొట్టి యై చక్కిలిగిలి యని. 
సెటి.. చం దా. లస, 

బ్య గిలగిల మునిపించు, 

“గళ దనర్దళ గళ దళ దుదత భ్వను, ల్లి లిల 

కొట్టి మురడకొకములు చేవింగలి 

కుక. 1.276. 

గిలగిల లాడు 

ఇచాధ వడు, తన్నుకొను, 

ఆతను కడుపునొప్పితో గిలగిల లాడు. 

నిలుపలేని కతంబున నిర్ణమిం చెం జరను 

ధాతువు శేలనిక్ష్య రమువోలె. 0) 

. 11.81. 

రూ. గిలిగిలి వోవు, 

గిలిగిలింతలు పుచ్చు 

న్న చక్కి_లిగిలి వెట్టు, 

హరి. పూ, 5.190. 

గిలిగిళు 
య 

చక్కి_లిగింతలు, 

ఎ గిలుక్కు. మను 

ధ్వన్యనుకర ణము. 

గిలుసొడు 

“కిల చాడు తలి 

తున్నాడు.) వా, 

రూ. గిలగిల లాడిపోవు, . 

గిలవకాయ 

ఒకానొక ధమని, 

గిలిగింతలు 

చక్కి-లిగిలి, 

పాండు, 2.839. 

గిలిగింతలు పెట్టు 

చక్కిలిగింత మెట్టు, 

1. కొద్దికొద్దిగా అవహారించు, 

బంగారము లాంటివానిని కె డె 

కొద్దిగా గీచి రాచి తీనుకొను 

చె వచ్చి న పలుకుబడి, 

పెం గలపనిండి.? 

పాండు, 658.16. 

౨. వంచించు, 

“తన (పాణ నాథుం దోజేర్యు వనజాశీ 

' యొక్క తె మనసు 

తను 

ఒకరిని నవ్వించుట కై చక్కిలి. 

గిలి వెడతారు, 

“కీర” రాదు నవ్వి 

వెట్ట్రంగ రాదు వక్క లర, జీర 

శాదు, 00 వాంస, 1.94, 

గిలిగింతలు 

బంపుడును... 

గిలుపాడాం గదా మనం 

బనుచు... 

పండితా, (పథ, దీమా, పుట. 296. 

గిలుబుకొను 

చాంగిలీంచు, 

సును, 8.84 
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గిలుబు చేయు లి ki శవావస్థలో నున్న 

“తలిదండ్రులకు 'సమ్మతంబుగా నతిథి | “ల్రినను వాలు గాలేడుపల నోప్పి. 

సత్ర )య యటంచు సంక గిలుబు లకు, Ey 50, 

చేయ.” . 2.26. | క జుపోరు 

చూ, నలు 

" ఒకే వేధింపు వేధించు, పోరు, 
గిలుు- మును 

 “క్రీలుగం టిడి యేల పోలలూా నును 
ధ్వన్యనుకరణము, | 

గొప్పు, గీలాా-ల్పుకొ. మ్మంచు గ్జా 

గిబ్లింత ' పోరు శుక. 2.456. 

గిలిగింత , ఉరిశువులు...చిఖుతిండి గని యిది 

త మ్మటంచు, గిజుపోరుట కెద పెల్ల 

గిల్బాడు లల బాగిలి పాలంతి యూరశార్చ 

చూ, గిలువాడు, నతడు కాంపురము సేయు) 

గిల్ల కన్ను శుక, 5.244. 
య 

॥ 

మెల కన్ను. | చూ. గిదుపోరు. 

ఆ. కాకీ. 2.80. గీటడగించు 

గిల చూపు చంపు. 
aa) 

మెల్ల చూపు. బావిలోం గౌడవితి వట్టి" ని న్నపుడు 

గిల్లి కజ్టా పెట్టుకొను 

"అం ఉన్న వానిని కలహాోనికీ ' 

"లాగు, 

గి లి కూ టై క్ర య్య ము న క్ర 

లాగు ట్ అన్న వాచ్యార్థ 

మువై వచ్చిన వలుకుజడి. 

స్వల్ప పివయాలవై తగాదా 

శేపుట కూడా “యిందులో 

సూచితము, 

“నాడికి గిల్లి కజ్డా సెట్టుకోవడ మంజు 

మహా సరదా. వౌ 

గిల్లిన పాలు కారు 

1. మిక్కి-లి సుకువమూర 

శ్రవ, 8.63, 

' గీటడణింపక పోవ నిత్తు స చ 9 

జైమి, 8.109. 

రూ. గీటణగించు, 

 గీటడచు 

రూపుమాపు. 

“సోదరయుతు దశాన్నుని గీటడంచిఎి 

పు, 19. పం కి. 11. 

రూ, గీటణ-చు, 

రంగ, రా. చాల, 

గీటున బుచ్చు 

1, కొటివేయు, 
ఉు 

ఏడనా (వ్రాసినప్పుడు 

[(వాసినడానిలో చేని నైనా 

తొలగించి వేయ దలచుకొంకు 

దాసిమోద గీత పెట్టడం అల 

వాటు, దాసివై నచ్చిన 

సలుకుబడి, నీత, నీటు ఒకట, 
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66 __ అని తలంచుచుం గీచవని మాటలు 

గీటునం బుచ్చి యొండుపలుకలు జర 

పీన.) భార. విరా. 2.42, 

2, వ్యర్ధ వజుచు; తిరన్క_రించు, 

6కఫ్టీడ్తు సరేయమి వనువాట గీటునం 

బుచ్చి తన వలసినయట్లు చేయువా 

డయ్యె.’ భార, స్తా 2, 

(“విని వినసివాని చందంబున గీటున 

బుచ్చి.) జెమి. 8.89. 

గీట్ల|బద 
య © 

రూళ్ళ కర 

గీతక టె 

వడంగులు గీతలు గీసేందుకు 

ఉవయోగించే పనిముట్టు, 

గీతక త్తి 
కల్లు నే కత్తి, 

గీత బయటపడు 

అదృష్టము కలుగు, 
6 

కా త్త . 819, 

గీదు పోరు 

రికీ వేధింపు వేధించు. 
విప, 8.14. 

చూ. గీజుపోరు, 

గీపెటు 
(ప) 

1. శవించు, 
ద్ 

“ఆదుకు వడక గీపెటక, పదను దివినీ 
రాగిదేరి పలుకక యున్న న్.” 

పాండు. 8.182. 

౨, అచు, 

“వా డెంత గీపెటినా వీడు ఆ వసువును 

ససేమిరా యివ్వ నన్నాడు 

గీర 
గర్భము, పొగరు, 

CM | 

వాడికి కాస్త గీర యెక్క_వ,?”) వా, 

గీరనగింజలు 

ఒకరక మెన పిలల ఆట, 
Qa య 

కళా, 6.202. 

గీర్వాణం 

గరగము, అతిఫయం, 

“దానికి మహా గీర్వాణం "లే వా, 

గీలుగా జులు 

ఒక రకమెన గాజులు, 
దెం 

గీబునామము 

గోటితో గీటువలె పెట్టుకొనే 

a) 

గీుబొట్టు 

నగీఆునామము, 

భూ, గీర్చొటు,. 

ఉు 

గీజెతు 
అనలా 

66ఎండ తగిలి తల గీణెతినది”” చా, 

వావిళ్ళ, 

'గుంజా లేదు గూటము లేదు 

ఏమి లే దనుట, 

ల తుల దా రా వ చ్చి న 

వలుకుబడి, వశువులు కట్టి వే 

యుటకు గుంజ, వ _త్రిగింజలు 

దంచుటకు గూటము కూడా 

లే దనుట, 
' కవాడింటో గుంజూ లేదు గగూటమూ 
"లేదు. 

గుంబిలి పెట్టు 

గుంజిళ్ళు చెట్లు, చెప్పిన వను 
ల 

లన్నీ వేయు, 

బౌ 



గుంజి... గుంట 618 గుంట... గుంట 

వావిళ్ళ ని లో దాచు అని 

అర్థమిచ్చి ఇచ్చిన (వయోగం 

ఇది. 
“కావర మెత్తి యిట్లు తను గాజేయ 

పెట్టుచునున్న దాని సి, చాావటిం జూచి 

లబ్ రభ'ససంబున రెడ్డన పల్కె_ నోసి నీ, 

చేవ యెలీంగి శాచె మును "చెప్పక గుంజిలి 
పెట్టి యున్కి నీ, చే వల దన్న "వేయడు 

కొన చే మటి యీ నయి వెప్పినాండ నే 

వెంక. పంచ. 4.469. 

గుంజిళ్ళు తీయు 

గుంజిళ్ళు మెట్టు, 

గుంజిళ్ళు పెట్టు 

గుంజిళ్ళు తీయు, 

గుంజుకొను 

లాగుకొొను - జలవంతంగా, 

రాయలనీవమలో- బాగా 

వాడుకలో ఉన్న మాట, 

గుంజు గునుకు 

హాస్యం చేయు, 

ల్ 

గుంటక గుజ్జాలు 

సంటకకు 

భాగాలు, 

గుంటక పాయు 

గుంటకతో పొలం దున్ను. 

గుంట(కోవ 
ఒక రక మెన ఫిరంగి. 

గుంట గూలు 

కూలిపోవు, 

ఉన్న గుజ్జు లనే. 

లేనే గుంట. 

తాళ్ళ, సం. 8.186. 

కాంత గజ మె క్రి 
అ 

గహాలవిపోదురు ఎ) 

గుంట గూల్చు 

నాశనము చేయు, 

ఈ వలుకుబడి నేటికీ రాయల 

సీమలో నున్న ది, వాల్లే 

నమ్మి లే వాడు నన్ను గుంట 

గూల్చాడు. గుంటలో వడ 

వేయు యౌగ కార్థం,. 

“ఎవ్వండు వీర మాహే్ా పేళ్యరాహితుల, 

(కొ వ్వడంగయ గుంట గూ ల్ప౦గ 

నోప్పి” 

పండితా. ద్వితీ. మహీ, పుట. 208, 

గుంటచాళ్ళు 

ఒక రకమెన విలల ఆట, 
(cn య 

గుంట చిక్కులు 

అనంతంగా మధ్యలో వచ్చే 

చిక్కులు, 

“ధ్ర నసంపాదనమునం దలి గుంటచిస్క_ 

లెక్కు_వగం చెలిసినవాడు.? 

నందక, 116. 

సాఖీ. 406. 

'గుంటచిక్కూలు "పెటు 
(on) 

నానారకా లయిన చిక్కులు 

ఇటు, 
లు 

“తీసుకున్న పది రూపాయలూ యివ్వ 
డానికి వొ డెన్నో గుంటచిక్క_లు 

పెడుతు న్నాడు) బో 

రూ, గుంట[కోవి.. గుంటదూలము 

వెజేషములయందు 

శకడయొ త్తు లమోద నుండి 

“గహ 
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గుజ్జుల నడిమికి జొప్పించెడి | గుంటుకాడు 

చిన్న దూలము.” యుద్ధ సై సెనికులలో ఒక విధ 

శం ర, మెన ఆయుధం ధరించేవాడు, 
గుంటనక్క కమా. 11.40, 

క వటి; కుయు_ క్లిశాలి, చూ. కంతంబువాడు, 

కుతం| తాలు వన్ను వాడు. గుండగ్"య్య 

“వాడు గుంటనక్క. వాలే నమ్ముకొని దుర్శాద్దుడు; మూార్థడు, 
మాత్రం ఈ వ్యవహారంలో దిగొద్దు (బౌన్; శర, 

a "| గుండాడు 
గుంట బెట్టి గంట వాయించు నులిచి జేయు, 

మూానసగించు; పాడు చేయు. 

“కుకార! నిసర్తాఖినయ 

ప్రభావ మెట్రిదియొ. కాని మౌర్షసుల 
నర్లు కాలు గటి నిలువం బెట్టి పయనం 

బుసు నది గుంట బెట్టి నంటి వాయించు 

నట్టుల గనుక ట్టు చేయంల రా. 33 

ధర్మజ. 49.8. 

తె. జూ 

వారల 

గుంట బెట్టు 

రూపు మాపు, 

“తొంటి చాకచక్యం చెల 

చెటు) వః 
డు 

గుంట యోనమాలు 
తొలి అశు రాలు, 

నేలమోద కానీ, చెక్క_మోద 

కానీ అతర(క్రమాన్ని 

తొలిచి ఉంచేవారు. 

పిల్లలు తొలుత ' వానిలోనే 

(వేలు రుద్దుకొని నేర్చుకొనే 

వారు, 

“తాను సర్వవిద్యా పారంగతుం జ. 

యుండియు మనకు గుంట యోనమా 

గుంట 

నందక, 17 ప్ప 

లైన “నేర్చినాంచాం సామీ, $7 పు, ని టను.’ 

““దుందడగంబునం బూల గుండాడ విక 

లిత, వృ తిం గల్పకవాటి విటింబోయె.”! 

10.15, వరాహా, 

గుండాన పడిపోవు 

గంగలో కలియు వంటి 

పలుకుబడి, 

కొత, 142, 

గుండా పిండి యగు 
ధగంస మగు, 

వీండివిండి యగు అనుట, 

గుండియ గూడు వట్టు 

హా దయము చిక్క బట్టు 

కొను, నిబ్బరముతో ననుట? 
ఈఏవగ నుండినాండొ వాదయేళు(డు 

గుండియ గూడు వట్టి శా, డేవుడు 
గానం గొంత  కడశేజ మనోభవుథాక 
కన్యుండే... బహులా, 4.60. 

గుండియ యదురు 

భయపడు, 

“అన విని గుండియ యదరన్, మను 

బేశ్వురుం డాపు లెనమం (తులతో 

శుక, 1.458, 
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గుండియలు కుళ్ల దన్ను 
౧౧ 

బాగుగా తన్ను. 

“6౫వ ం డియలు (గుళ్ళం దన్నిన (గుక్కు_ 

మిక్కు_, రనక యాతని కినుక చల్లాజు 
నిచ్చి? శుక, 8.627. 

గుండు గూడు 

గుంపుకట్టు; కలిపి (వయ 

ల్న్ంచు, 

గుండు గూలగ గొట్టు 

వాడుక లో... గుండెలు, 

కులేటు తంతాను, 
CHO 

గుండుకొను 

గుంపు కట్టు 

“రండుకొ ని చూచుమౌానినీ; తండము6€ 

దొలలగంగ 6 (దోచి తత్క_రివెస న్యా. 

చవండాలు6 దెచ్చి తేత్కురి.. .? 

వాడివొడి చేయు. 

రుశ్మాం. 8.10. 

గుండుజల 
aa) 

చెద జల, 
on) ౧౧ 

గుండులు సీరుగా 

రాళ్లు శరిగేటట్లు, 

“చాండాలికకా మాటు చుక్క 
గుండుల్ నీరుగ సెండ గాలి పనీ 

' తాకుం జూడ కా పాన్షామున్ , 

వాని, 4.108. 

గుండుగలు దాచిన “పెండి 
౧ గ 

చెడున 

పఏవాహా సందర్భంలోనే 

సన్నికల్లు (తొక్కి స్తారు, బక 

పళ ఆ గుండాయి. దాచి 

"విటి టినంతమా[ తంత" "పెండ్లి 

ఆగుతుందా + ఆగ దనుట. 

లా 

పోలే ఆఅనూవాన్య విలు. 

స్తుందా 2? 

“మును గుండుగల్లు ఢడా౭చినం బెండ్లి. 

ఇడునె  చెనసి “చిచ్చమ్ము హమౌాన్న్చిన 

భ కి We 00 

పండితా. (పథ. పురా, వుట, 888. 
చూ గుండా డా-చిన.. 

గుండుగిలు 

చావచుట్టగా వడు, 

గుండుగు త్త 

సర్వహక్కు-లతో ఇచ్చెగు త్త తు. 

ఆము, 6.7. 

గుండు వేయు 

ఫిరంగో, తుపాకో వేల్పు, 

'గుండు వే సే అందకుండా వెళ్ళు 
' అలాట్ 

కనిపించకుండా పోవు, 

“గుండు చేసే అందకుండా వెళ్ళావు _ 

ఇ్రలాంటిజీ *అజయునారు లేక ' వీ మయ్యావు రా ఇన్నాళ్లు.” 

గుండుసున్న లగు 

నె. 

గుండుసూది 

కలె పూజగా ఉన్న సూది, 

గుండె ఆగి బి పోయింది 

అత్యాందోళ నను తెలివే 

పలుకుబడి, 

“ఆతను వస్తాడు వస్తా డని ఆరునెల్ల 

| 

బన్ 4 

నుంచీ కాచి బెపెట్లుకొని ఉన్నానా? రా 

నని తంతి వచ్చేసరికి నాగుండె ఆగి 

. పోయింది కామ 
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వాడు 

ఖై ర్య శాలి, ధీరుడు. 

“ఈ ఊళ్లో గుంజెవ రోమాలు మొలి 
య 

చినవాడు ఒక్క_డు ఉన్నట్లు లేదు.”? 

బా, . 

గుండె గతుక్కు. మను 

భీతి కలుగు... 

“అకస్మాత్తుగా ఆవిడ పోయిం దనే, 

సరికి గుండె గతుక్కు. మన్నది. వా, 

గుండె గుబ్బు మను 

గుండె జలు మను, 
cn 

ధ్వన్యనుకరణము. 

“దానిన గుండ గుబ్బు మన దా 

చనెరియన్ విడినెన్ ౨) కళా, 4.21]. 

గుండె గూడు దిగు 

గుండెమోది బరువు తొలగి 

పోవు, దిగులు తీరు, 

అనగా నిర్భయస్థిలి యేర్చడు. 
“నదులకు గుండెగూడు దిగా నాగవలం 

బులు నిద వేయి న్కిరరులును మిన్ను 
జ 

దన్నిరి...?) కాళీ 2,61, 

గుండె గూడు పట్టు 

ఎంత బాధ లున్నా గుండే 

ప్ బట్టుకొను, బాధ కోర్సు 

కొను, 

ఈ ,_.యేవగ నుండినాండొ హృదయే 

కుడు గుండియ గూడు వట్టి తా, 

దేవుండు, గానం గొంత కడ తేజ్ మనో 

భవుథాకవ.. 
బహులా, 4.60. 

“చూడ చాడ దొక సుడియు 

గుండియ గూడు పట్టి నాం డెట్టు 

లరా వాళౌొౌహాళిన్ 4,” పాంచ లి, 

భూ, గుండియ గూడు పట్టు, 

గుండె గొంతుకలో కొట్లాడు 

మాట సెగలనీయనంత భావో 

[చేకము కలుగు, 

“పండె గొంతుకలోన కాడు తది, 

' కూవండ నీదు రా కూసీంతసే శేష, 

| 
| 

ద్ 

బెంకిపాటలూ, 

గుండె చిక్క్థబటుకొను 
లు 

గుండెదిటవు కల్పించుకొను, 

“పాపం! ఆవిడ ఎన్ని అవస్థ లాచ్చినా 
గుండె చిక్కబట్టుకొని ఎలానో కొడు 

కును చదడివినూంది. 

గుండె చెక్క లగు 

హృదయవిదారక మగు, 

“ఆవిడ గుండె చెక్కా లయ్యేటట్లుగా 

యేడ్చింది.” 

గుండె చెదరు 

“ఆ వ్రిలను ఆ సితిలో చూవేసరికి 

గుం డె చెదిరి పోయీంది) 

గుండె చెజువు చేసికొను 
భయపడు, 

“ఆగాల కబఅడు కాసంత కనులెజ్త 
- (౧ అ 

చనీనంతేన యింతే-గా బెండువడి గుండె 

చెటువు చేసి కొనవచ్చు నా 23) 

భర్మజ, 76. పుట, 16. 

గుండె జల్లు మను 

భయవడు, 

వె, 

CME 

CR 

“వసుధ వసీయింపు మని బసుమంబు 

సల్ల గుండె జల్లు మని కల్తువడి. . 

"మను. క 10, 
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“తోొలుదొ ల వానిం గన్నుల గాంచి. 

నప్వడ్క, ప ల వా ధర 

మనియె 4.” 

గుండె రుల్లను 

"బెదరు, బెంగగొను, 

వడు, 

మను. 8.091. 

దిగులు 

ధ్వన్యనుకరణము. 

“రులన గుండే గుభుల్లన నవని,’ 

పండితా, (పథ. పురా. పుట, 467. 

గుండెతల 

వతుస్థ్రలము. 

సం జెతలీ బిట్లు దన్నిన గూలుట 

యును.’ దళ. 6.159. 

గుం డెతల్లడము 

భయకార ణము, 

కేక ములకో గుం డెతల్లడము కౌరవ 

మితుండు దోంచెలం దూర్చునన్. 3 

పారి, 2.41]. 

గుండెదిగులు 

భయంకరము; విరోధి, 

రూ. గుండెదివులు, 

గుం డెదివులు 

భయంకరము, 

“భరతంప్రుటయగారి గుం డెదివులు,”’ 

శుక. 8.20, 

చూ. గుండెదిగులు. 

గుండెధి ర్యము 

ధైర్యము, 

వాడికి గుండెఛిర్యం లేదు.”’ వాం 

గుండె ని రగు 
భయ (భాంతి కలుగు. 

“బారులచే గా౦డీవి ముహారథికల 

ఛోడ వచ్చె నని విని గుండెలొ నీరై 

సెంధవత నయుండు, జ్పీద్రాీీలగ ముండి 

గుండె జల్లు బ్ట్టు పిణువడి చచ్చెన్. 99 

జమి. 8.156. 

సండే పగుల బొడుచు 

గట్టిగా చావుపోటు పొడుచు, 

“ఉరువడి పోరాడి యొగి కటభారి, 
భలూకపతి గుండ బగుల౦గం 

బెడువం)” 

ద్విప, కల్యా, పు. 97. 

గుండె పగులు 

భయము కలుగు. 

“నవమాసంబులు నిండె గుండే వి 

ల౯ నా కంతలో. గొంత లోక 

వినోదంబుల కీ ఫలంబు చవి దక్కు_ం 

జేసీ రతీప వేం) ఊఉ, హరి, 2.15, 

“వాడు వచ్చా డ నేటప్పటికి నా గుండే 

పగిలి పోయింది.” 

గుండె పటుక్కనన్ 
ధ్వన్యనుకర ణము. 

“పండె పటుక్కన వచ్చె విభుం డిం 

“ని టనుచు మల ఫుంగవు6 బథిక౦... ౨) 

గ 7 శుక, 8,215, 

CAE 

గుండె పట్టుకొను 

1. గుండెనొప్పి కలుగు, 

“ఉన్నట్టుండి మంచినీళ్లు తాగేసరికి 
గుండె పట్టుకొనింది.” 

2, 'ఖభ్రైర్యము 'తెచ్చుకొను, 

(ప్రబోధ. 8.40. 

గుండెపె చెయిడి నిద్ర పోవు 
అఆదమజచి న్నిదవోవు, 

“మా ఆమ్మ ఉన్నంత దాశా నా కేం 

భయం లేదు. గుంజెమోద చేయి వేస 

హొ, 
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గుండెబలం 

భై ర్యం, సరన 

“కవాడ్రికి సంజెబలం ఎక్కువ. కాబే 

యెన్ని వచ్చినా తొణకకుండా చెణక 

కండా ఉండగలుగు తున్నాడు, 9) వో, 

గుండెబెదురు 
హృదయశల్యం వంటిది, ఆ 

సరె త్తి పహాడలు పుట్టిస్తు సుం 

దను పలుకుబడి వంటిదే, 

“కర్శవాదుల గుం జె బెదురు.) 

. పండితా, (పథ, వాద, పుట. 5]1. 

చూ, హృ దయళ ల్యం, 

గుండె భగ్గు మను 

దిగులు కలుగు, 

“గుండె భగ్గు మని తల్లడపా టొద 
నంగ.) సారం, 2.270. 

గుండ భగ్గు రను 

కళ్ళం డ్రె భగ్గు రనుచు నుండ చెట్లు.’ 

కవిక, 4. 112, 

గుండె రాయి చేనుకొను 

ఏదో విధంగా - అ తి కషంపె 
6) ౬ 

గుండెదిటను కల్పంచుకొను, 

“ను వ్వన్ని కష్టాలు పడుతు న్నా పిల 

లను చూసెనా గుండె రాయి వేనుకొని 

తెరుగాడాలి.?? వా, 

గుండెల ప్రై కుంపటి 

అతి నన్నిహిత ను యెల 
యా స్, 

“వేళలా  వేచు. దిగులు - 

భారము, 

“చిన్నతనంలోనే పసుపు కంకమ 

నోచుకోని యూ పిలను ఎదాన చేసుకొని 
aa 

యెలా యీడ్నుకొసున్నానో డై వానికి 

| తెలుసు, ఈ గుం డెల పె కు ంపటిని 

ఎన్నాళ్లు మూసుకొని ఫ్ ర గాలో?ి 

ఎప్పుడు ఆ దైవం పిలు స్తాడో?) రే 

గుండెల పె బండగా తయా రగు 

భారంగా, బాధాకరంగా 

వరిణమించు, 

“ఏదో సహాయంగా ఉంటా డని వీణ్ణి 

యింట్లో ఉంచుకంేళే గుం'డెలమోడో 

బండగా తయా రయ్యాడు, పోయిన 

చోటంతా రంపులు “తెస్తున్నాడు.” 

వొ, 

గుండెలమీద బరువు దించు 

దిగులును తగ్గించు. 

ఇలా అనే వట్ల ఉవయోగించే 

పలుకుబడి, 

“ఎలాగో మా అమ్మాయికి కాస్త 

మంచి సంబంధం ఒకటి చూచి పెట్టి 

నా గుండెలమిద బరువు దించండి, 

మిమ్మ ల్నెప్పుడూ తలచుకొంటూ 

ఉంటాను.) 

గుండెలు కొట్టుకొను 

భయం కలుగు, 

ఛి యాందోళనలను సూచించే 

వలుకుబడ్, 

“ఆవిడ పేరు ఇప్పి తే నాకు గుండెలు 

CM 

కొట్టుకొంటాయి, గ య్యా భీగంప 

ఆపిద ఎ) న్ా, 

గుండెలు [కుళ్లు 
య 

దిగులువడు, 

“అయ్య్యూన్కి_6 గనుంగొని గుండె లెల6ం, 
wa) 

గుళుచుంచంగ వదినెలు కుంది కుందిలి 
(ap) 

భోజ, 6, 
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గుండెలు జాజీపోవు గుండె లేనివాడు 

ఛే రము నడలు ; దిగులు భీరువు, 

కలుగు, వా డేమా(కం గుండె లేనివాడు,” 

“ఆ పిల్లను ఆ స్టీతిలో మా చేనరికి త్రో వా, 

గుండెలు జూటిపోయాయి, వా, గుండే గాలము 

పహ్వూాదయశ లము, య 
గుండెలు తీసిన బంటు హా IN భ్ 

కారణము, 
ధీరుడు, 

గుండె ఉంకు భయవడే అవ 

కాశ మెనా ఉంటుంది. అది 

కూడా లే దనుట, 
“వాడు గుండెలు తీసీన బంటు. ఇరవె 

మంది కాదు, ముప్పే మంది వచ్చినా 

ఆప గలడు,’ వా, 

“వాడు గుండెలు తీసీన బంటు. ఎన్ని 

కపాలం వచి నా రంగా నిలబడ 

గలిడుం) ఎ చ్ లి వా, 

“వాడు గుండెలు తీసీన బంటు, పది 

ను౦డి వచ్చినా జవాబు చెప్పగలడు." 

యల్ 

గుండెలు పగిలిపోవు 

ఎక్కు వ భయాందోళనలు 

కలుగు, 

నేన్స స్నేహితులతో చీట్ల పేక ఆడు 
తున్నానా, అప్పుడు మౌ నాన్న వచ్చా 

డని నా స్నేహితు. డొెకడు వచ్చి 

చెప్పేసరికి నా గుండెలు పగిలిపోయా 

యం మే సమ్మ” వా, 

గుండెలు బాదుకొను 

దుఃఖావేశమును తెలుపు 

చేవ, 
లు 

| 
| ! 

| 

i 

| 

"పెండ్రిప తిక 

“అనిమిషుల గుండెలో గాల మఖిల 

లోక చే తమున నాటి వేధించునెరసు 

ఆ. రా. 1.149. 

గుండెలో రాయి పడు 

నిరాశ కలుగు, 

“వసుంది వసుంది అని ఆ ఉద్యోగం 

కోసం కాచుకు కూర్చు న్నాను, అది 

కాసా వాడు తన్నుకు పోయా డేసరికి 
నాకు గుండెల్లో రాయి పడింది” చా. 

గుండెలో రె ళు పరుగెతు 
౧౧ ౧౧ కో 

అత్యాకు లమనస్క-తను 

సూచించు వలుకుబడి, 

ఇది ఇటీవల నివరీతంగా కథ 

లలో కానవస్తుంది, 

“తా -ఇెంత్ర-గానో (పేమించినవాని 

వ చ్చే సరికి ఆవిడకి 

ఫం డెలో తెళు పరుగే తినాయి.” వా, 
aa 2 గి అలలో 

-గాలి 

గుండా, చెరువా? 

క) (a = ఆంత థై ర్య మా? ఆంత 

సాహానమా ?' ఆనువట్ల ఆవ 

యోగించే వలుకుబడి, ' 

“మిమ్మలిని ఆంత మాట అనడానిళఃి 

వాని జేం సండా? చెరువా¥ి” వ్యా 

| | అ) చ 

“ఆ ఉత్తరం వచ్చేసరికి ఆనిడ గుండెలు. గుండా డాచిన పెండ్లి యాగునా? 
బాదుకొంటూ బయలుదేరింది,” చా, 

i 

స్వల్ప మైనది లేకు న్న త 
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మా[తాన వని ఆగిపోవునా 

ఆనుటలో వాడు వలుకుబడి, 

"పెండ్లిలో వంటవార్పులకు 

ఏకొంతో ఉవయోగవడదే 
గుండా తిని దాచి పెట్టినంత 

మా|తంతో వెండి ఆగు 

తుందా? 

"పెండ్లిలో నన్నె కల్లును చెండి 

కూతురి చేత (త క్కి ంచుట 

అలవాటు, కనుక ఈ గుండా 

యికి నన్నెకల్లు అని కొందటు 

అర్థం చెబుతారు. కాని అది 

కూడా ఏివాహకర్శలో విడ 

దీయరాని ఒక భాగం. 

లేక వివాహాం ఆగినా ఆగ 

వచ్చు ను కనుక ఇక్కడ 

గుంజాయి గుం (డా యే, 

సన్నికల్లు కా దేమూ? 

“ఉండా డా౭చినం బెండ్లి యేమిటికిం 

అది 

జివ్కున్ గష్వముష్నింపచా 19 
వ్ వి, 

మను. 5.17, 

గుండ్లు గూల్చిన భంగిన్ 

(ఇ నుండీ) గుండు దొర 
రా య 

లించినట్లు, 

“అరిసె మహావృష్టి గుండ్లు గూల్చిన. 
భంగిన్.) కమా, 6.105, 

గుండు తేలి బెండు మునిగినటు 
(aa ne) య? 

war మయినట్లు, 

రిస్థితి తల కిందు లయినవ్వుడు 

ఉధీమాగంే వలుకుబడి, 

6పూదిలిన యగ్తురు (పాపున భవదీయ 

చెనికులు నొంద్ జాక్ళష్షులం జేరి పరా 

(కమించుట గుండ్లు జీల బెండ్లు మునిం 

గిన ట్రయ్యెం” భార, దో 8.67. 

చూ, బెండ్లు మునిగి గుండ్లు తేలు, 

గుండ్లు దేలి బెండ్లు మునుగు 

చూ. గుండ్లు తేలి 'బెండ్లు మునిగినట్లు, 

గుండు బెండాడు 
య aa 

కదలించి వేయు. 

“వాయువు లాగి లోకపం కో లన్నియు 

గుండ్లు బెండ్రాడంగయ దొణలా. 00 

రంగ. రా, ఊత, 11. 

గుంత కండు 
య 

లోతుకండ్లు, 

కర్ర గుంతకండ్ల పిల్లను ఎవడు చేను 

కుంటాడు??? 

గుంపిడు 

గుంపు గట్టు, గుంపుగా చేరు, 
“గుంపిడి జనులు... 

పండితా, (పథ. పురా, పుట, 144, 

గుంపు గూడు 

గుంపు చేవ, 

“తదియ నగరావనకో,విదు లగు నచేక 
పావకు లదరి, బెడరి గుంపు గూడి యం 

దటు( దనులోన్ ౨) ఉహూ, 4.29. 

“తండోపతండము లె గుంపు గూడి.) 

రాధా. 4.1083, 

పుట. 

వో, 

గుంపు దీర్చు 

వెం[ట్రుకలు మొదలై నవానిని 

చేర్చి సవరించు, 

(“పెన్నెలులొ మెల్లన గుంపు దీర్చి, 
శాళింది. 2.68, 
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గుంపులు కట్టు గుక్కుుమిక్కను 

గుంపు గూడు, ఆకలిచే నకనకలాడు, 
“అక్కడ నిక్క_డన్ నిలిచి రత్తటి 

గుంపులు గట్టి వానరుల్ ౮) 
భా, శరా యు. 919. 

గుంపులో గోవింద 

ఏదో గందరగోళం జరగగా 

ఆ సందున తన (వయోజన 

మును సాధించుకొొను, . 

చూ, సందట్లో సమా రాధన, 

గుం పెనలాడు 

గునిసి యాడు, 

“ఊరకుండవుగా ఓసి మాయ నిన్ను. 
జేర బిలువము గుంపెన లా జేవు) 

తాళ్ళ, సం. 11. తీ. ఛా. 4], 

గుం పబుగు . 

విజృంభణము తెలియు, రీతి 

నెజుగు. (సరిగా చెప్ప వీలు 

లేకున్నది.) 

““తారకాసురుండు...మహాో యుద్ధంబు 

సేయుచున్న 6 గని వాని గుం పెటీంగి 

నగుచున్ ౨” ఫోనా. 12,1175. 

అట 
గురగ్టా పట్టు 

డజాపిరి తిరగకుండా బిగవటు, 
లు 

బది యేడ్సుటలో ముఖ్యంగా 

పినవ స్తుంది, 

కుమార, శత, 27. 

గుక్కు. మిక్కనక 
పలుకక, నో త్తకుండ, 

“ఆడరుభయమున సుక్కు మిక నక, 
వెనుక్క వెనుక కొదిగడు తన (పాణ 
విభుని కేరి,’ శుక, 8,275, 

“ఆంత నొ క్క బక్క నక్క గుక్క 

మి క్కు_నుచు డొ ెక్ళు_ం బిక్కు_టిల్లిన 

తంధానలంబున దంద హ్యా మౌనం బె 

డస్స్...” హంస, 1.189. 

గుక్కుమికు. మనకుండా 

కా దనకుండా, 

“ఆది ఏం తిటినా వాడు గుక్కు_మిక్కు_ 
త 

మనకుండా ఇలళీపోతాడు.”” వా, 

గుజ గుంపులు 

పాడాపిడి; గునగునలు, 

గుజగుజ యగు 

గిజగిజ లాడు, 

“జము మద ముడిగి తిరుగుచు, గుజ 
గుజ యె గక వెట్ల. 

భాగ, గ న్కం, 407. 

గుజగుజరేకులు 

ఒక పిలల ఆట, 
CN 

గుజగుజలాడు 

గునగునలాడు; గోవ్యముగా, 

మెల్లగా మాటలాడు, 

“నిభిల'సన్ఫునులు, గుజగుజలాడ( గన్లొని 

సభ వారీ.’ 

గా. హరి. (పథ, పం కీ, 

గుజగుజలు వోవు 

రహాన్యముగా మాటలాడు, 

181. 

' “పెను విధంబులం దలపోని గుజ 

గుజలు వోవుచుండుదురుఎ) 

భార, విరా, 2.201. 

, “వారివారికి నెలీంగి గుజగుజ వోవుచు.)! 
| 
| 

హార, 5,5, 
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ర 

గుజరాను పజచు 

అర్పించు కాన్మ_ యిచ్చు. 

కక, హెదరుజంగు గాంచి నజ గుజ 

రాను పజఆ-చిలిి రంగా, ౮,585, 

గుజ్జు బాలు 
రా. 

' ఛాన్వపి సవం, 

గుజ్జుమామిడి 

రక రకయెన మామిడి, 

గుజ్జెనగూచ్ల 

పిల్లలు బొమ్మలాట ఆకుకొనే. 

టవ్వుడు చిన్న గురిగెలలో 
వండుకొను అన్నము, 

ఒక విధమెన పిల్లల ఆట, 

గుటకలు (మింగు 

ఏదో ఒకదానిని ఆశించి, అది 

యెహూడు మనకు వస్తుందా 

అని వేచి యుండు, 

,-పటుతయు. దోంప (ముక్కీ_ నిజ 

వా స్తవమున్ సవ వాదిగా ననెన్ , గుట 

కలు మింగుచుం (దిదశ కోటిగతుం 

డిటు తాటశాంతశా?ి *'” 

రామకథా. ఉ, ఫా. 6.219, 

గుటకలు వేయు 

ఎంతో ఆళించు. 

“విధిలో పొయ్యే అమ్మాయిలను వీడు 

గుటకలు వేస్తూ చూసుంటాడు,'” చా, 

- చూ, గుటకలు (మింగు... 

గుటకాయ స్వాహా చేయు 
అవపహారించు, 

కొత, 4రెర్, 

| గుటగుట మను 

నంకోచము కలుగు, 

“మనమున గుటగుట మను. 

(శవ, 8.86. 

గుటగుట యను 
ధన్య నుకరణము, 

“ఉల మగలంగ నయ్యు(గభల్లుక ౦బ్బు 

గుట గుట యటంచు రొప్పి యక్కు_ 

టిలుం గదినీ శుక. 1.500. 

గుటిక (మింగిన సిద్దు డగు 

నిశ్చలు డై డె యుండు, 

' (పటిక యింగినసీద్గు డగుచు దర 

లయ 

వర. రా, అయో. ఫు. కికి0. పం క్ 28. 

గుటుకు మనుచు (మింగు 

గుటుక్కున (మింగు, 

ధ్యన్యనుకర ణము, 

“కో ంతిమాంకఠల [మిం గద గుటుకు 

మను-ను,)? శాల 150, 

గుటుక్య_ను 

చచ్చు. 

గుటుక్కుు మను 

చనిపోను. 

“వాడు శాస్తా గుటుక్కు. మంయే 
అప్పుడు 'తెలుసుండి అయ్య సంగతి, 

; బో 

గుట్టీక 
మనసులోని బాధ నితరులకు 
"తెలియ నీక, 

““సట్రీక నలంగియు నత్తమానుల 

చిత్తంబు వచ్చునట్లు భకి క్ర శ కలు 

మెజనీ పాటులంబడుమజందలి, 99 

పాండు, 8.24. 
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రి 

గుటుకీడు ' “మానము దాల్చిన గుటునం బోనీండు 

ల ' నిరంకుకుండు.? నిరం. 8.15. 

ము, 4.250. 6 డు 

గుట్టు కోల్చడు గుండె ( 
వ్ సం 

"బయట వడివోవు, కొంప, బా ల 

» గుటు బిటాడు 
మడం, అ కన 

“నిన్ను నమ్మి న్యా గుట్టును -ద్జము ని (కక్క. దలు, 

గుల గోల్పడి పోయి పీ చని సేయు “చిందరవంద రయి గుట్లుబిట్లా 

దున్ ౨” పారి, 1.127. _ డంఠగన్ ౨? సారం. “త. 15, 

గుట్టు గలయది గుట్టు మట్టు 

'రహన్యమును వుననులోనే. హాన్యము, ఆంతర్యము. 

చెటుకొనగలది - పెట్టకొన దెం, 

గలవాడు మర్చిస్టి.. ' “మో బండాలము కొండల కెగయ బాకు 

| © చున్నను మాలోని గుట్టుమట్లు. నే 
“మండోదరితో, నంతయును చెలిపి a సాటి 
(కమ్మీ, శకాంతునికడ నుండె గుట్టు. 

గలయది వోలెన్ ఏ 

గుటు గ కొను 
63 ర 

రహా హాస్యము చెబునగు, 

ఎట్టకేలకు నాదు గుట్టు శాక్రాని??” 

పాణి. 8.82. 

గుట్టు వై చప్పుడు కాకుండా 

హాన్యముగా, ఎవరికీ తెలియ 

కుండా, 

“వాడు ఊల్లో నలుగురిదగ్గ రా అప్పులు 
వేసి, గుట్టు "చప్పుడు శెకండా లేచి 

పోయి నాడు, 00 

గుట్టు చెడు 

రహన్యభంగ మగు, 

“ఎట్టకేలకు గుట్టు చెడీం? (శవ, 1,805, 

గుట్టున పోనిచ్చు 

శుక. లె, 278. 

లె, | 

“ఊరే అల్లరి లేకుండా వదలి 
"బటు, 

ల 

గట్తిగా గని పెటినా(డను, 5 

= ధర్మజ, 68. ఫు, 11. పం, 

గుట్టు వీడు 

బయల్పడు, 

మనసులో నున్నది వెలనాడు, 
వెలంగన్ మున్నుగ గుట్టు వీడుటకు 

చె చింతెంతు రన్యోన్యమున్. $ 0 

రాజనగో. 2,68. 

గుట్టు సాకిరి 

“వాది తన వ్యవహారము 

గెల్చుటకోఅకు రప్పింవగా 

వచ్చి దాగియుండి (వతివాది 

యొక్క మాట ల న్ని యు 

జక్క-గా విన్న సావీ..” 

శర 

గుడగుడ 

భ్యన్యనుకరణము, 

“గుడగుడ నుడికెడి యుదకము.ి 

సింహా, 8,188, 
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గుడార మెతు గుంజం గుంటానాదం పాం 

వెల్లి పోవు, వట్టుకో వక్క- చెన్” అంటూ 

“వా డా ఊరునుండి గుడార మెల్తేసి ఆడుతారు, 
జబాలాకాల మయింది. వా, పండితా. (పథ, పురా. ప్రట. 460. 

గుడి కటు గుడి గుడీ 
లు 

(గామం ఎల్లల యేర్పాటు. హుక్కా, 

డౌన్. | గుడిగొను 
గుడికి ముద వేసుకొను వ్యాపించు. 

దేవదాసీ త ము నవలం 

ర్ = 
బంచ్చుణ్యు వెళ్ళి "లేకుండా 

ఉండిపోవు. 

“గుడికి ముద వేసికొని కులమున వన్నె, 

వాశీం గాంచి మాట వాన్6 బెరిలి, 

సాని మగువలందు జూణ వె నముగనాలి, 

పాటు కోర్చి కెట్లు పద్మనయన 1) 
(పబంధ రాజ, 654. 

చూ, గుడిముద వె చికొను, 

గుడికొను 

చ్ త్రిల్లు 
6డికానుకన్నీరు (గుక్కికొనుచున్ ౨ 

సారం. 8.]165, 

గుడి గుండ మనక 

ఇదీ ఆదీ అనకుండా ఎల్ల 

చోటులా అనుట, 

“గుడి గుండ మనక పల్షియ్య పడుసర 

నా కరయుం జెజచి పజిచిన శిష్యున్ ౨) 

పంచ, వేం. 1.25, 

గుడిగుడి కన్నీరు 

జిటజిట రాలు కన్నీరు, 

గుడి గుడి గుంజంబులాట 

ఒక బాల్య క్రీడ, నుడి గుడి 

“ణజడిగొన్న యే ణటెంత కొంకర వంకర 

లెనా, పుడమికి లో౭ గొనక పోవు 
చ. 

నటయ్యా !? 

తాళ్ళ, సం. 7. 278. 

గుడిచాటుకాడు 

వని చేయనివాడు, 

గుడివీడ చల గా ఉంటుం దని 

అక్క- జే వడిఉండు వాడు, 

సోమరి అనుట, 

క బ్ర ఫుల గుడివాటుశాందడ వె 

యిట్లు.’ 

గా. హరి. ద్వితీ. పం క్రి, 1706.7. 

గుడచుట్టు 

గ్మిరున తిరుగు; వరివేషము, 

గుడి తిప్పు 

గుడి తిరుగు, 

గుడి దిరుగు 

(వదథ్నీణము చేయు, 

జమా, టకుటిలమలతి గుడిల దిరిగిన.)? 

ఫీమ. 8.169. 

రూ, గుడి గిరుగుకొను, 
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గుడినుండి గుడి తాళ్ల గోయు 
ఒకరి ఆ శయంలో ఉంటూ 

వారికే అవకారం తల పెట్టు, 

గోయుట 'సగో(తగుణములు సుమ్మీ.) 

సాంచా. 4. 

చూ, గుడినుండీ గుడి రాళ్లు తీయు, 

గుడి నుండి గుడిరాళ్లు తీయు 

కృతఘ్ను డగు, 

ఉవకారి శే 

చేయు, 

(దోహము 

తెన్నయింటి వాసాలు లెక్క. 

వెట్టుటవంటి పలుకుబడి, 

“డి నుండి గుడిరాళ్లు తీయుకరణి,'' 
పాండు. 8.68. 

గుడి, పాడు చిక్కు. 

సర్వభూన్య మగు, పాడయి 

వోన్ర. ల 

“ఆంగళ్లయందు మిట్రాడ మానిసి లేక, 

గుడియాం వాడును జిక్రం జెడ్డియె...? 

కాఫీ, 5.267. 

గుడి మింగువానికి నంది పిండి 

వడియము 

అంతే చెద్ద వనే చేసేవానికి 

మిగతవస్ ఒక లెక్కా. అను 

పట్ల ఉవ యోాగించేే 

“ఆంత కేసి నుహాత్ముల నింత సేయు, 

మాకు నిను 'సంహరించుట మాత్ర 

మెంత్కే యెందు గుడి (మింగువారికి 

నంది పిండి వడియ మనుప ల్కె_బుం 

40 

గుడి 
*ళుడినుండియొ గుడి (ఆ భి, క్కడు-గాం 

గ వే పుడమిలోనలి విక, 2.288. 

చూ, గుడి (మింగువానికి తలుపు లప్పడ 
ములు, 

మింగేవానికి 

మెంత ? 

చూ. గుడీ మింగువానికి నంది పిండి 

వడియము, 

గుడిముద వె చికొను 
| 

డేవదాసిగా నుండు, బసినిగా 

నుండు, 

వె ప్తవంలోనూ ం శై వంలో 

కూడా కొందణు ఆడపిల్లలను 

దేవునికి సమర్పించేవారు, 
వె స్వవంలో -దేవడానీ లనీ, 

చ నంలో బనువులు లేక 

అనీ వీరికి 

పీరు అలా” (బహ 
: ఆశీ 

లింగ 

బసువురాం|డు 

చేరు, 

వారిణులుగా ఉండేవారు, 

కడకు ఏకే వెశ్య లయినారు, 

ఏదో ఒక ఆలయానికి పిరిని 

నమర్సిం చేవారు గనుక ఆ 

గుడిము(ద ఏరివై పడినట్లు, 

అశ్లై చెనునికి వదలిన 

అఆబోతులను - అచ్చుపోసిన 

ఆబోతు. లని అంటారు, 

“జననము నందినం బురుషజన్మము 

ావలెం గాక యాండు చె,నను గుడి 

ముద వెచికొనినం దగు లేక సలాం 

గనానీతిన్ ...)’ కుక, 2.507. 

చూ. గుడికి ముద వేసుకొను, 



గుడి గండి 626 గుడి. గుడు 

గుడిమేళము కాదు నగిరి గుడిసెవాటు 

మేళము గుడిచేటు, 

ఇది కొంత కష్టసాధ్య గుడిసెవేటు 
మనుట, 

పూర్వం చేవడాసీలు నాట్యం . 

Zచీవారు. గుడిలో నాట్యం 

చేయడం సులభం,  శాని 

రాచనగరిలో మేళం కట్టి. 

మెప్పించడం కమం 
అలు 

చె వచ్చిన పలుకుబడి, 
రి 

| 

| 

అనుట 

“కరణమయ్యతో కంటు కటునం కే 

నీ కథ తెలినాసుంది. గుడిమేళం కాదు. 

ఇది నగిరి మేళం వా, 

ఏమో. తెలియని cl తులను 

ఏడిపించినట్టు కాదు అనుట, 

గుడి (మింగువానికి తలుపు 

లప్పడములు 

ఘోరమైన వని చేయగల 

వానికి అల్పావకారములు 

చేయుట ఒక లెక్క_లోనిది 

కా దనుట, 

మొత్తం గుడినే [మింగే 

వానికి తలుపులు అవ్చడా 

లతో నమానం కదా! 

““ఆలమి గుడీ (మింగువానికిం దలుప్ర 

అప్పడములు గాకండు నే, 

పాండు, 5.229, 

చూ. గుడి (మింగువానికి నంది పిండి 

వడియము, 

గుడి వడు 

గుండ ముగు, 

గుడిచేటుది; కులట, 

చూ. గుడిసెవాటు, 

గుడిసె వైచు 

వ్యభిచారము చేయు, తక్కువ 

రకము కులటలు గుడి వేసి 

కొని ఉంటారు. చానిమూద 

వచ్చిన వలుకుబడి, ఇవ్పటికీ 

"రాయలనీవులో హోన్యంగా 

ty బడ్డ కేం గుడిసె వేస్తావా? 

వెండ్లి “ీయకుండా' అంటారు, 

దినిమాద వచ్చినదే గుడిసె 

(వేటు - గుడినేటు,.. గుడికే 

ఉంది, 

“సీ వపుడు వీండు వాం డని, ఫావింపక 

గుడిసె వెచి పరులం బొందన్.)” 

శుక, 2.46. 

గుడుగుడుకుు,.న (మింగు 

(పక్కి ళ్ళు (మింగుటలో 

థధ్వన్యనుకర ణము. 

“గుడుగుడుక్కు_న (మింగు (గుక్కి_ళ్ళ 

తోడ. డ్విప, నల. 5.101 పం, 

గుడు గుడు గుంచము లాడు 

పిల్లల ఆటవై వచ్చిన వలుకు 

బడి, 

అక్క_డక్క_ డే తిరుగు, 

“ఒక భార్య నంట గట్టుకొని లాడి 

తెడు సంసారములో గుడుగుడు 

గుంచంబు లాడుట కిషపదక (బహ్మ 
లు 



గుడు... గుడ 
G 

627 గుడి... గుడీ 
డ య 

చారి యె లోకముమో6ద విజబుచుకొని . 

పడీ... 

గుడుగుడు (పాణంగా 

వచ్చే పాయ్యె (ప్రాణంగా, 

సామీ. 109. 

“వాడిపరివితి గుడు గుడు 'పాణంగా, 

సడచ్పతులు వృత్తులు గొలుచు గుత్త గ్ర 

చేలు. 

పాండు, 8.16. 

గుడ్డిగవ్వ చేయదు....(డు) 
బొత్తిగా వనికి రానిది, విలువ 

చేనిది, ఉంది.) వా, 

గుడుగుడు మని నడచు ఒకానొక కాలంలో గవంలు 
ఏ 

గునగున నడచు. అతి తక్కువైన  కనీనపు 

“ఆడుగులు పుడమిని వడి నిడి, గుడు నా ణా లు గొ ఉందేవి, 

గుడు మని నడచి. పార్వ, 4,165... అందులో గుడ్డిగవ్వ మరింత 

గుడును పజచు తక్కువ, 

తక్కువ చేయు; రీంనము వాడి పాండిత్య మంతా ఆ ఊల్లో 

చేయు, గుడ్డిగవ్వ చేయదు.?”) వొ 

గుడునువడు “వాణ్ణి తిప్పీ తిప్పి వేలం వేసినా 

గుడ్డిగ వ్వ వేయడు వౌ, 
శూన్య మగు; పీన మగు, 

| 

“పడుసువడెం జదువు.)” గుడ్డిగా 
తాళ్ళ. సం, 118 ఛా. 108. ,  విచతణ లేక, ముందుచూపు 

గుడవృతులు "లేక, 
G IE 0) 

ఇనాము భూములు, “ఆ వధవసావా'ససం పట్టాడు, అప్పటి 

గడ్డము - ఉఊరవాకిలి, ఊర 

గపిని, 

వశ్చీమాం[ధ | పాంతంలో 

నటికీ ఊరగవిని అనే అనే అర్థంలో | 

'గుడ్డం' అని ఉవ యోగిసారు, 

గహాజెమునకు -ఈ గుడ్డమునకు ' 

ఉన్నట్లు కనిపి 

గుడ్డవృత్తు లనగా. 

నంబంధం 

స్తుంది, 

(గామం నమస్ట్రమోద ఆయ 

గాళ్ళు మొదలగువారికి ఇచ్చే 

యినాము భూములు కావ. 

నుండ్తీ గుడ్డిగా వాడు చెప్పిన టలా 

వినడం తప్పు స్వబుద్దితో ఏమో చేయడం 

లేదు.” వా, 

గుడ్డి గుజ్జపు తాప 

తాకితే తాకుతుంది, తవ్పిలే 
తప్పుతుంది, 

గట్టిగా తగులు నని కూడ, 

నారాయణదాసు రుక్మి ణీకల్యాణము, 

గుడ్డిదర్భారు 

వీిచతణ లేని వె త్తనం, 

“వాడి దంతా గుడ్డి దశ్చారు. మంచి 

' ఆంెకీ మంచి, చెడ్డ ఆంశే శెడ్డ, 09 

CM 



గుడి... గుడ 
6 అం 628 గుడ గుల 

౧ 

గుడ్డిదీపం 

ఎక్కువ [వకాశం లేని దీవం, 
“ఆ గుడిదీపం వెలుగులో ఏమో కనపడ 

Gs 

లేదు.” 
న్ా 

గుడ్డినమ్మకం 

అంధవిశ్యాసం, 

“శకనా లనా గాలి శాస్త్రం 
అన్నా వాడి కో గుడనవుకంి' చా, 

డ ౩ 

గుడిలో మెల 
G గం 

కొంత మేలు. 

గుడిలో మెల ౨౨ వా 

G 

అంధ కారబంథుర మగు, 
“కాన్ని జేశంబు లితులఅ చో నడివడియ. 

కార్తీ, 1.187, - 
గుదెదు చెలొ బడికటు 

2౧ గా 
ప్రషం వచ్చినట్లు, 
డు ౧౧ 

మూలా తేక్షండా, 

లాలూ 

met 7, 

“ఏఏడెణు మేలో కటు పోలీను లా 
we గె ఊరు 

నాడు జనంతో చడ్డి వొరికినవాళ నలా 
aa య 

భాదారు,”? 
వా 

గుడగూబ చూచినటు చూచు (ఉం ౧౧ 

కూరముగా, వికారముగా. 

మాను, 

= చున్నాడు. పీ దెం మనిషి 2" 

గుణ 

“వాడు చూడు, గుడగూబ చూ-చినటు | రగ రగ 

చూసున్నా డు.” వా, 

గుడలో కూన 
వ ఉను 

ఎ తిపొడుపుగా మరీ చిన్న 
లే 

వాడు లే అనునవూడు అనే 
మాట, 

“అవును పాపం! నీ కొడుక గుడలో 
అవి పన, 

కూన, ఏమి తెలీదు,” వా, 
అ. (గుశులోపలి చినా కూన, డా a 

గుడు అప్పగించి 
౧౧. 
ఏమా మేయ "లెక, 

“నలుగుమా చేరి వాణి నలగ దంచుతూ 
~ at) 

కాకు విడు గుడు అప్పగించి నిలు 

~~ a 

ww నీద = వే 
గుడు తెలవెయు 

తవు. 
- మ్ అజయ్ లా ఏటూ చేయ లేక తన వని 

(పాణం వోవున వం డూ, 

మూర వోవ్రుఐవ్చుడూ. గుడు స్ట | ద 
చా. చే యుల వె వచిన 

వలురకుబడె, 

_“ల్రా. వ్యవహారం వచ్చేసరికి వాడు 
గుడు తేల చేశాడు.) వొ, 

గుద వెతక వచ్చు 
, గా ఇల 

చసివొవు, 

క న్నునసస్వు భుయి కి వచ్చు, 
ea న 

వీన వష సున్న పు చంవ్నవ్వు: క చ స్తున్న పుడు 

ఆలా జరుగుతుంది, 

మిచ్చు 

పని చెసి మేలు కలిగించు. 
“ఆ మంగు వేయగానే గుణ మిచ్చింది.” 

శూ, 



గుణ. సను త్త 699 గు త్త_గు త్రీ 

గుణము చేయు 

గుణ మిచ్చు, 

“ఆ మందుతో గుణం చేసింది.” 

గుణము సారించు 

ధనుష్టంకారము చేయు, 

వూరించి 

భార, (దోణ . 2.60, 

“శ ంఖంబు 

సారించి,” 

గుణమొలనూలు 

మొలతాడు, 

గు తకొడు 
అలాటి లా 

గుత్తకు తీసుకున్న వాడు, 

గు తకు తీసుకొన్నట్లు 
అలం sa) 

ఇది అంతా నాచే నన్నట్లు, 
“ఊరంతా గుతక తీసుకొన్న టు. 
మాటాడుతున్నా జే 2) వా, 
గుతగటు 

శీ అవ రం 

గు. త్త కిచ్చు, 

గు త్తగా ఉంచుకొను 

వెట్టు కొను, 

i (వబలంగా ఉన్న | 

రోజుల్లో, వారు ఎవరికీ చెందిన 
వార శాక పోయినా, ఎవో 

కొంత ధన మిచ్చి తన అభీ 

నంలో ఉంచుకొ వేవాడు. 

స్వంతంగా 

“రం గసానిని రామయ్య గుత్తగా 
ఉంచుకొన్నాడు, 9 “వా, 

చూ గు త గొను, 

గుత్తగొను 

సొంతము చేసికొను 

బౌ, 

| 

t 

గుణాంబు ' “గేపికావళిక్, బొక్క. జేసీ తదు 

. చిరభోగము గుతగ నీవ కెకొనన్ ౨ 

శ, రు. 

వేలు?) 

 గుతపుదాసి 
నీలా. 1.118, ' సలి 

భూముల విహయంలో గుత్తకు 
తీసుకొనడం అలవాటు, 

తద్వారా వచ్చిన పలుకుబడి. 

“...ఇక్కు_లికి గుత్తగొను6 బోతక్కక 
దివి నిమిష మున్న టైవలవిటులన్ ౨” 

కళా. 8.79. 

ఆము, 5.రరి. 

"సంవత్సరానికి ఇంత డబ్బు 

న్న ఒవ్పందంచైె ఊఊ సాగరు 

కొన్న భూములు, నండిన 

ధాన్యం భాగానికి ఒప్పందం 

చేనుకుంకు అని 

భూములు. 

““గుడ్తవృత్తులు వృత్తులు గొలుచు గుత్త 

పాండు. శి. 16. 

న ర్ 

క్రో 

ఆంపుడుక త్రై, 

“4 _.గుతపుదాని దా రవికకుటు పటు 
క్కృన విచ్చి రంభకున్. 

శకం. పీ. 50, 

గు తవటు 
ఇ (03 

గుత్తగొను, 

“పచ్చిజ్దేతోల్బకై చుచ్చాల సె స టుంది, 

' కొను దొన యూ రెల్ల గ త్తవట్టు. 99 

1 ఆము "6.69. 
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కకత్రిగాన్ని దేశంబు లిరుల నే గుత్తి. 

వడియె.”” కాశ Lb 187. 

గుత్తుగు తను 

పాణం  బితవిత మను, భయ. 

(భాంతి కలుగు 

“ప్రాణములు గుతుగు త్రనంగ, 00 

వారి. పూ. 9.132. 

గుదగుదలు 

_ అనుమూనాలు, 

_గుదగుద మను 

దిగులు కలుగు; మనసు. 

ఎలాగో అగు,. 
“గడి కే రామిని గుదగుద మనుచు6, 

గుడువక...?”? “బస, 6.180. 

గుదగుద లాడు. 

డగ్గు  త్తికతో నేడ్చు, 

ఫు. 
| 

బ్రౌన్... 
గుదిక ర 

జంజూటము, 

వశువులమెడలకు గుదిక ర కడ. 
తారు, అందువై ఏర్పడినది, 

“వృద్ధునకుం దన కీ సదికర్ర యెందు 

లకో, శ సుకన్య, 10, 

గుదికాలు 

మడమ, 

గుదికుచ్చు 

నుథిం గుది.) 

. గుదిగొను 

౬ 
' “ముదిలంజవిభమున ము 

'గుది [గుచ్చుకొని చెప్పికొని పోవ 

చెరు, కూర్చు, 

_ గుదిగుంజలు 

వసులదొడ్డి వాకిట పాతిన 

గుంజలు, * 

| 

గుదిగుంప్పులు చయు 

కలత పెటు 
లు 

“దివిజ వేళ్యల, సదనంబుల నున్న మౌని 

సంతతి తలంఫపుల్ , గుదిగుం పులు చేసీ 

నిరంకు. 2.82, 

' ఎక్కువగు, చిక్క నగు 
ఇత్యాది భావ చా య లలో 

వినిపించే మూట, 

' గుది (గుచ్చి 
వరున ఇ 

న్నిట్రికథలు, 

వలదు.’ (పభులిం. 7.60. 

' గుదిగుచ్చు 

1. ఒకచోట చేర్చు, 

““భరుతర (దు నుములు గుది గుచ్చు 

నటుగ.ి 
" కళా. 6.68. 

ఏ, ఒక గుడదెకు_._సూది కీ 

(గుచ్చు. 

“గుది గుచ్చెం గొందర గరా ల్బె గొండ 

రిని.) అ పు. 118. 

“ఆ పూల నన్ని టినీ గుదిగుచ్చి నాల 

కటు, 

రు 

గుది. తాడు 

దూడ కాలి! క్కు (తొడు, 
ఠి 

(టౌన్. 

CM 

గుదిత్రోయు 

గుదిక ట్టి తో యు, 

'గుదియకజ్ఞలు 

గుదికటలు, 
యో 
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గుదివడు ' గునుకుపరువున వచ్చు 
కటుబడు, .  గునగున వరుగెత్తుకొని వచ్చు. 
నా కాశీ, 2.14]. , ఉమనవుల కని చెలుల్ గునుక పర్వున 

గుదివెటు వచ్చి, మొగ తెఆ కట్టుతో ముచ్చ 

గుందేక్షటు. టాడు.) వాంస, రీ.85, 

ట ' గునుకెతు 

గుదులుకొను . వరువెతు. 
నాటు కూలబడు, “గును కెత్తుచున్న గాడిద, గనుంగొని,.౫ 

గుదులుపట్లు చేంక, పంచ, 452]. 

తిమిర వటు.  గున్నగచ్చకాయల కరణి 
సచంటేడ లు శాగా తిని నునుపుచేరిన 

రశకుడు. యెడ అను సామ్యం, 

.ద చుటూరా అప్పులు 
(0 0 

ఎటు చూచినా అప్పు లే, 

గుద్దలిగొను 

కుళ్ళగించు, పెళ్ళగించు. 

“6కలమున కెల్లను గుద్దలి గొనియె.” 
పండితా, పథ. నీకా. పుట, 125, 

గునగున నడుచు 

గునుకువరువులతో నడచు, 

గునిసి నడుచు 

కులుకుచు నడుచు, 

“వల బీరక యుండ6 గేలం గుచ్చెల 

బూన్ఫుకొని యూడిగపుంజెలు ల్లునినీ ' 
నడువ.) సుక, 8814. 

నిపి టీ యాడు 

చిందులు తొక్కుతూ అడు, 

కుణుసు (కన్న.) 

“నిలువ శేశెంచి 
కుమార !, చుటుక గునినీ యాడంగల. 

జాడ చేమం... శా, మా, 8,705. 

' కాయల కరణిన్ 

గున్నేనుగు 

“ఆవిడ మొగుణ్ణి తన గుప్పిట్లో 

“ఏ, , దాదుల్ దినదినము మిసీమి 

యిడలగా6, గనుపింతుగు గున్న గచ్చ 

శుక. 2.888. 

పొట్టిగా లావుగా ఉన్న 

వాళ్ళను వెక్కిరింపుగా అను 

మాట, 

“వాడు ఒక గున్నేనుగు, వాడేం 

 కొండెన్క_ తాడు. బె 

గుప్పిట్లో పెట్టుకొను 
a) (Ue 

తన వనములో ఉంచుకొను, 

“సిటు 
(A) 

లె, 

గుప్పిట్లో (ప్రాణాలు పెట్టుకొను 

(పాణభీతితో నుండు. 

(కర్ర దు ర్మార్సుని కొంపలో గుప్పిట్లో 

(పా రకా లు పెట్టుకొని, బతుకు 

తున్నానుల) వా, 

కుంది, ఎంత చె చ్చే అంబే.) 

వేటకక్కలు | గుప్పుగుప్పును 
ధ్వన్యనుకరణము, 

ఘుమౌ, 11.155, 
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గుప్పుగుప్పున వైచు ' గుబ్బటిలు 
ధ్యన్యనుకరణము, గుబ్బతిల్లు, 

“గుప్పుగుప్పున మోచికొని యున్న వణ. 
అతోం బలలంప్రుం బొతరల్ పాజు: గుబ్బతిలు 

జాచి) మను. 4.108, ఉఊబుకుకొని వచ్చు. 

గుప్పు తెప్పున “గుబ్బ మెటుంగులం జన్లవ గగుర్చొడువన్ 

గబగబ మదిలోనల గోరికల్ , గుబ్బతిలంగం 

' జామ) మను, 2.2రి. 
“ఆప్పుడు తద్వధూటి చలితాధర యె | 5 

వరు. గుప్పు శతెప్పునం, జప్పుడుగా, లది నీటివిషయంలో సామా 
నదల్ని.. .” శుక, 1.540. | న్య మైనా, లవతమణయా మిగత 

గుప్పు మను వానికీ ఉవయోగిస్తారు, 

నానిన కొట్టు, గుబ్బతిల్లు 
“గుప్పు గుప్పు మని యజాల “కేనియంం ౧౧ చూ. గుబ్బతిలు, 

గొట్టు వాసనల్ డ్. 

గుంటూ, వూర్య. 105. | గుబ్బలా 

గుబగుబ యువతి, 

భ్య్వన్యనుకరణము. |! గుబ్బసరము 
గువాదెబ ఒక రకమైన పోరము, 

ధ్వన్యనుకరణము. 

“వెల్చ్పటికి హుపారునం జని గువాచెబ గుబ్బుగుబ్బు రను 

వీధుల వెంట జంట లె. వాంస.5.160, |  ఫోర్జిల్లు, 
గుబారు చేయు | “పారి నంభోనిధి గుబ్బుగుబ్బు 

| రనుచుకా.”) వీర. 8.228, కుట్ర పన్ను; లేనిపోనివి, 5. 8.228 
' గుభగుభలు . కల్పించు; కలత వెట్టు, 

మనలను జూడ లేక నడుమంతపు గడబిడలు., 

వారు గుబారు వేసి గ్కొబ్బున నినువంటి , “అంతే రాయపుంగుభగుభ  శేర్చ్స జెన్.) 
దాని కెగంబోసిరి నాతల పొప్పకండం | గుంటూ. వూ. పు. లీ2, 
గన్ టి రాధా. 8,793. గుభా అను 

గుబాలున ధ్వన్యనుకరణము, 
/ ధ్వన్యనుకరణము. గ్గు 

లన [వే 
“గబాలున గురిసెన్, నభమున సుమనో భు _ యించు 
వర్షము.) విజయ. 8.220... ధ్వన్యనుకరణము, న  . ఉడిండివ నొబులుకొను | ంజమదుందుభుల్ గుభు అనన్ 

(వేయించి ఎిన్యంబు 0? _ 
వానన రలెగయు, | డా, హారి, 4.212 

a 

5 

q శ! 
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గుభు ల్లను | గుమురుకట్టు 
భ్యన్యనుకరణము, గుంపు కటు, 

సారం. 8.28. లు 
భు లను గుమురుకొను 

గుభులు గుభు ల దట మగు, 
ధ్వన్యనుకర ణము, లం ౬ 

5 కులు చ లీ గుమురు లె గొనబు లె 

“భులు గుభు ల్లను నాదం డాలు 22 | లేంలలాయప, కొమ్మ. 'జాట్రిన జడల్ 

శే 6. | సమురుకొనలంి పోడు, 2.9]. 
గుభలు | 

ధ్వన్యనుకరణము. గుముర్లు గట్టు 

వెద్ద కాగితాలకట్ల, గుములు గట్టు 

కొంచెం వ్యంగ్యంగా అను గుంపులు కట్టు, 

మాట, గుములు గూడు 

శద గుభ్లేలుద్భ స్తం యేమ్మిటా 23 వొ, గ్గుములు కట్టు, 

గుమగుమ వాసించు 
గుమ్మటంగా 

గుబాళీించు. 

విజయ, 8.122, |. 1 గంభనగా, గోవ్యంగా, 
' “తింటారో తినరో గానీ వాళి ంట్లో 

గుమి గూడు గుమ్మటంగా బతుకతున్నారు.? వా, 

గుంపు గాడు, లె దిట్టంగా, 

ఉం కొక్యా_టు మెజఅు6ంగు ల న్నీ యు “వాడు గుమ్మటం శా ఉన్నాడు. 93 

నొక్కె_డ గుమి గూడి పీల్చియున్న విధ నా, 

ముగా గుమ్మడికాయంత' వేంకటాచల మాహాత్మ్యము.” 1.181, శ్రిణతాయిం 
“జె వనమసా్కారంబులు దూరంబు చేని పెద్దది. 

పదుగు రైదుగురు గుమి నాడుకొని ) | గుమ్మడికాయ యంత యగు ముత్తేం 
ల 10. | బే మనం చేర్చ.) ఆము, 4.218. 

గుమి గూడుకొను అని  ఆళ్ననే గుమ్మడికాయంత ము త్రము 

వదములో కూడ నిది (వయు -వెదము తెము, 

_కృము, ఒకటిగా చేరు అని అ తాళ్ల, సం, 8.181. 

అర్థము, 
గుమిగొను 

గుమి గూడు. 
| తీ 

గుమ్మిడికాయల దొంగ 

ఎవరో ఏదో అనగా అది 

తనను గూర్చు అని భానించు, 
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వారియెడ ఉవ యోగించే' 
పలుకుబడి, 

లిక విట్లక థ దీనికి మూలం, 

ఒక చోట గుమ్మిడి కాయల 

దొంగతనం జరిగిం దట, అంద 

రినీ చేర్చి "రాజుగారు దొంగ 

చస్తే చేశారు... 

బుజాలమోాచే పెట్టుకోవాలా 

తనాలు 

అన్నా డట. అనగానే అనలు 

దొంగతనం 

బుజాలు . తడిమి చూచు. 

కున్నా డట, 

“ఏదో మాటవరసకి నే నంజు నువ్వు 

లికి పడతా వేం? గుమ్మి డికాయల 

దొంగలాగా.? 

“గుమ్మిడి శాయలదొంగ అ౦టే. 

బుజాలు తడివి చూచుకున్నా డట. 

సా. 

చూ, బుజాలు తడిమి చూచుకొను, 

చేసినవాడు, 

మి ! 

గుమ్మడికాయ లన్న బుజాలు, 

పట్టి చూచుకొను 
ఆళ్ల, నం. తి.510, 

చూ, గుమ్మడి, 

' 

గుమ్మడికాయలో ఆవగింజంత ' 

కొద్ది కూడా శా లే దను 
ట్ర ఉపయోగించే వలుకు , 

బడి. 

అత్యల్పము, 

ఏ 
ఖ్ 
ళం 

' 

“కా లంది మోజుం బెద్ద గుమ్మడి 

శాయలో, నావగింజ యంత యనం! 

గలదె ₹ సావం. 2.26, 
టక! 

వేయవలసిన పని బాలా ఉంది, 

గుమ్ముడికాయలో ఆవగింజం తేనా 

కాలేదు. 

గుమ్మడిగింజ నామము 

గున్నుడిగింజ ఆకారంతో 

చెెకు బూటు, 
రు AR) 

CR 

గుమ్మడిమూట గటు 
6 

గుమ్మిడికాయనలె ముడుచు 

కొని పోవునట్లు చేయు, 
 గఇరుచంబడ గుమ్మ డిమాట గట్టి ప్రి 

'పెక్కి దువాళి చేసి చలి యికే,_డ 
నక్కు_డం చెట్టు చేకువన్ ౨) 

క్రీడా. పు. 15, 

గుమ్మడి విత్తు నామము 

గుమ్మడిగింజ ఆకారంలో 

ఉన్న బొటు, 
టు 

ప్రభా, 4.187. 

గుమ్మ పడు 

కువ్చగూలు, 

గుమ్ము గుమ్మను 

1. చెనులు దిమ్మ వేనుకొనుట 

లోని ధ్యన్యనుక రణము, 

“గుమ్ముగు మ్మని చెవుల్ దిమ్మపడయ 

రాధి, 2.20. 

౨, చిలుకుటలో ధ్వన్యను 

కరణము, 

“కవ్వపుంగొండ వార్డి లోల, చేలుచు 

గుమ్ముగు మ్మనంగ (దిప్పంగం జొచ్చిరి 
హర, 6.74. 

గు మ్మెతకాడు 

గుమ్మెత అనే వాద్యం = ఘట 
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వాద్యం వంటిది - వాయించు 

వాడు, 

పహూంస. 5.186. 

గురగుర మను 
థ్వన్యనుకరణము, 

పంది గురుగురు మంటుంది. 

“(పాణం గురగుర మంటున్నది. వా. 

గురిక ట్లు నిలుచు 

కట్టుబాటు నిలుచు, 

కనాదు గురిక ట్లు నిలుచునా నలిన 

నయన. రాధి, 1.118. 

గురిగింజ సరి దూగు 

చిన్న దగు, 

. తాళ్ళ, 

బ్”, 

సం. లి.5రిర్. 

గురు డేకాదశమం దుండు 
ఉచ్చస్థితిలో నుండు, 

జాతక చ కంలో గురువు ఏకా ' 

దశ స్టా నంలో అనగా 

లా థో ౦లో ఉంకు బాగా 

సాగు నని జ్యోతిషం, : 

“ఆబో! తురకల కిప్పుడు గురుం 

డేశాదశమం దున్నాండు, ఎక్కడం 
జాచిన మామిడాక తోరణములు 

మంగళ్ల వీరణములు.? సావీ. 245 పు. 

గురుపరంపర 

వంశ వరంవరవలెనే గడవు 
నకు గురువు, శ్ష్యు నికి 

శిష్యుడు. ఇలా ఉన్న వరున, 

పండితా. ద్వితీ. పర్వ. పుట. 522, 

i 

| 

“రులు వా టెడు “పైద కొటవిదయ్య 

ములు.’ ల 

గౌ. హరి, ద్వితీ. పం క్రి. 1642. 

గురువుకు పంగనామాలు పెట్టు 

గారవింప దగినవానినే మోన 

గించు, 

“వాడా! కిరాతకుడు. గురువుకు పంగ 

నామాలు “పెడతాడు, 

గురువుతో గుటగుటలు 

గురువుతో నే వాగ్యాదము, 
66 --కటిలాత్మా |! అటమటమ్మున 

విద్య గొనుటయుం గాక గుటగుటలు 

గురువుతో చా యని కటకటంబడి. ..* 

మను. ర.19.. 

వా, 

గురువుదేజు 

చిప్పిలు, నురువులు గట్టు, 
ఓ తెవ్వెడు గంటులన్ గురువుదేటుచు 

“నెత్తురు రాక మున్న. 

భాస్కు_. రా, యు, 2.145. 

గురువునకు బొమ్మ వెట్టు 

గురువునే అవహాసించు. 
ఈ గంత కియ్యెడన్ , గురువుకు బూమ 

వెట్టితిర [కూరవిచారమ కీరవార మా 1)” 

కవిరా, రీ. 

గురువును మించిన శిష్యుడు 
వాడికి మించిన చెడ్డ వా 

డనువట్ల నే వాడుక. 

ఎ త్తిపాడుపుగానే దీనిని 

యోాగిస్తారు, 

ఇ ఆప 

| గురువులు వాజు 

గురులువాణు 1. ఉజుకు లత్తు, 

| “గురుగఫీరుం డయ్యు గురువులు 
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వశాటుచుు నటిటుం పాతర లాడువానిఎ౨”  “*మాదడసాములం జల పోరి పోరు వేళ, లుల 
ఖ౫. స్క. 10 (వూ) కశక, | నాదు గుటికట్లు నిలుచునా. 

రాధికా. 1.118. 2, ఎక్కు_ నగు, 
కాన వేడ్క అల్ల ంబులలో, గురు గులికాడ్తు 

వులు వాజల నిలిచిరి)” ' గతీ తవ్వకుండా కొళ్తువాడు, 

ల. కొవ్వు వట్ట, కచ్చితంగా కాక__ ఏదో 
విరుల గుత్తులమింద గురువులు | ఉజ్జాయింపుగా, 
వాజణుచు ము ద్దిచ్చు 'లేటుల మొరపము న చూచి కొట్టవలసిన అక, మౌర్కం, స్, 

| చోట గుటి వెట్టిన కావుకు 

గుఅక్ బుట్టు "బారెడు దూరంలో తగులు | చూ, గుటక లిడు, | చె 

గుజిక | ఉఅరడు ఇచ్చ ఆరం అంశా సతికి 
న్ని దహోతు, | బారెడుగా ఉంటోంది. 9 వొ, 

గుజక లిడు 'గుణి కుదురు 
గుజుక చెట్టు, ' గౌరవ మేర్చడు, 
నిద పోవు ఈ అని భావార్థము, | “ఆ వైద్యు డంశే వాళ్లకు గురి కది 
ని దించునపుడు నోరు ఇ తరి చ్చ eu రింది. అందరూ అక్కడికే పోతారుం) 

| : వో, 

నోటినుండి గాలి వచ్చి గుజ్దు J టికొండి 
మని శబ్బమగును, జ / 0 

ధ్వన్యనుకరణము, 1. ఆయము పా టు, మర్శ 
సెలవుల వనదంశములు మూం౧ “నెజి స్థానము, 
వెట్టం గోల్పులుల్ పొదరిండ్ల గుటిక! 2, | తాళు.. 
లిజ్ం౫. $9 మను, 27, (| లి 

ర గురు, గుణగుఅ యగు లా 
_“ఆనర్హ్య రత్న సం, కలిత ప్ర గప్పి దురద యగు, దురద కలది | చామరము గాంచుటయే టి కొండి యగు, 
యంచు ను బ్బృలువగలా.డు.?) 

వరాహ. 10,58... శాళిందీ, 6,58. 
గుటీ కట్టు ' గుతికొను 

కటుబాటు, “టా” | లమ్మ్యీకరించు, 
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లి ' 

గుణీ ఉయు మదంబు లేంజెమటం (గమ్మెంి 

| అల్ల 

మనుజ యకుని 'ుర్మంబులు గుణి ' గుటుతుపడు 

చేసి,” రుశ్య్శాం. 8.147, గుర్తు తెలియు, 

రూ, గుటి సేయు, “కొత్త ణాలు సెల౦గ గుజుతు 

గుణీ పడు _ పడకు? నిరంకు. 1.18, 

చేరు వడు, అలుతుమాట 

(కాక కమునం జాల గుతి పడ్డ మంచిమాట. 
కాతు, చక్కెర ఖాణంపు సా(మాజీ నానుడి, 

“నెక్కి టి రఘునా, 1రి పుట, 

గుణీ పజచుకొసు 

ఏర్పాటు చేనుకొను. 

గుజిపెట్లు. 
బాణము మొదలగునవి గురి 

బర ' 

“వాడ గురి స పెటి కాలా డం యే 

ఆకాశంలో ఎగిరి. దక పక్షీ అమునా 

కింద పడవలనసీం జే.” 

గుటీ యగు 

సమర్థ ముగు 

సంసార బ్రికన్ నావయె, దరి జేచ్చున్ 

గుటి మైనవాండు, 33 

CR 

కవేల. 2.51. 

గుటీ వేయు 
నులి చూచి కొట్టు; తేన 

వశము చేసుకోను, 
6ఈజ్చుగ్రుషుని నెచటికిం బోవంగ నీయక | 

ఐంత చేతల గుణీ వేయ వలయు.’ 

మల ౫. 2.22, 
పా 

గుణీ (వాయు 

గిరి గీయు, 

““పోవనీ కంగజుం డాన పెటి కదియకా 

గులి (వాసె ననంగ బాట్ సారంగ 

““ఎబుక పిడికెడు ధన మన్న గుబుతు 

మాటు, తథ్య మా గాదె? 

కుచేల, 1.46. 

గుటుతు వెటు 
రు 

గణించు. 

“కంక నీరేణు కణములు గుబుతు వెటు, 
వ్ 

వాడు నేఠరండు తక్కి_నవారి వశ మె. 

భాగ, 8.687. 

గుయు చె 

ఆనవాలు వట్టు, 

“తుములమున ను గులు తెటుగక 

డొసీన నీపెనిమిటీం దునిమితిఎి 

ఉత్త, రా. 4.101. 

ఉలి! స 

గుజు పొడుచు 

గుం పలు, 
ఆఅ అ 

ఈఫ్సి వుల తాకున చేచునర్గ వరవ మడణి 

పోవంగ గుజుపాడుచువారు,.. ౨) 

భాస్క. యుద్ద, 276, 

' గుజువెటు 
లు 

గుబుక పెట్టు, 

“న్ని దించుచున్ , wn లు వె ట్ర 6 దొడం 

న్. భాగ. సై. 8.718. 

గుజ్జం దిగకుండా 

ఆ త్యవనర ంగా వెడుతున్నా 



గంటి. గుల 
అ 

688 గుల... గుల 
ఉరి 

ననునటు గా (వవ రించే 
లం బాన | 

మనివీ.నిగురించి అనేమాట, 

కవాడ్తు గుజ్జం దిగకుండా నే సున్నం 

అడుగు తాడు 39 

“వా చెప ప్పుడు వచ్చినా గుజ్లిం దిగ. 

జండా వి పోతా శంటాడు* 0 వ్యా, 

గుట్ట మెక్కు. 

1. గరింంచు. 

6కద్రా ంగ్ర గుణ మెక తేనే గుంట 

గనాలి పోదురు.) తాళ్ళ, . 8.186. 

2, నటి పడదుకలో తాగి 

మైకంలో ఉన్నాడు 

అరంలో కొన్ని, పాంతాల్లో 
భఖ య 

వినవ స్తుంది, 

“వాడు సాయంత్రం గుల మెక్కి 

ఉంటాడు. కాస్త జా(గత్తగా 

మాటాడు. వా, 

గుట్టుగా ఉండు 

కోోవంగా ఉండు, 

(వా డీనుధ్య నామీద గుణ్తుగా 

ఉ న్నాడు? వా, 

గులక ర ములు గొను 

అంకుర మెతు. 
నల 

“నును జేముటం దడంబడి గులకరములు 

గొన, భాగ. 8 సృం. 896. 

గులగుల నగు 

క. నళ్ళు వడు, 

కకక ల్రగపల యయ్యొ గబ్బి నునుగుబ్బలు 

ముద్దు మొగం౦ంబు వాడె, 

శుక. 1.804. 

2, వొడివాడి యగు, 
శ ఆర్య : “గైర్యంబు హాటశాహార్యంబు నద 

బం i 
4 

i 
1 

అనే. 

' “నిజభుజాపరిఘంబున 

| బగుతద్వక్నంబు గులగులలు-గా నగల్సి 

లింప్క గులగుల గాకు న్నె కఠలధర ములు, 

రాజగో, 1.64. 

గులగుల లగు 

ముక్కలు ముక్కూ లగు, 

లతణయా నలిగివోవు, 

పాండు. 4.279, 

గులగుల లయి పోవు 

పొడిపొడి యగు, 
క గుద్దున్. గో, తాచలంబుల్ గులగుల 

లయి పో నోతముల్ (గ్రుద్దులీలన్ ,౨? 

మను. శి, 

గుల గులలుగా నగల్బు 

వీండి పిండి చేయు. 

వ జి కఠినం 

గర్జించి... ఉపా, 4.62. 

గుల కాపి 
య 

కొంచెము నీలీరం గన 

ఎభుపు, 

బిహు, 4.141. 

గుల కాను 
(ag) 

చిన్న కాను, 

“ఆఅటమటించినం గుంచెం డంతసాదము 

గాక, కాడేని యొక గులకాసు గాక 

విప, 5.19. 

గుల గటి తిను 
aa) రు 

కరగ దిను, 

“కలిగిన సా మెల గుల గట్టి లెనం 

గన్ ఎ . 426, 

వాడుకలో సుల్ల ను 

కరగ దిను అను మాటలు 

విన వసాయి, 
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గుల గుటగ తిను 
య య 

కరగ దిను; పూ 

టు, 

లి 
“మెల్ల మెల్లన దాని చేతిసా మొల్ల నిటు 

య 

గుల్లగుట్రంగం దిని తలడిల్లం జేయ,’ 

“నిరం, 9.115. 

గుల్ల పటుచు 

నాశనము చేయు, 

“నిను నేడు ముఖమున నెత్తురు 

(బామికొని గులపటుపక్ల కొలికికి 

రావుల లా 

హరిశ్చ. 2 భె. 165. 

అట గుల్లపుటిక 

చిన్న పుటిక. 

గుల్ల యగు 

నాథ మగు, పా డగు, 

ఇలా లు మెలంగకున్నను, గుల్లే. 

సౌఖ్యంబు, 9 శేష, 1. 189. 

గుల నున పము 
(గం 

గవ్యసున్నము, 

గువ్వక రిగా 

వీడవకుండా ధ్వని చేస్తూ, 

విజృంభణ మని వావిళ్లాది 
కోశాలు, నరి అనిపించదు. 

న్కిర్భరగలతి (వాలు నమ్మధుకరమ్ములు 

గువ్యక రిన్ నటింపలున్ 

భోజసుతా. 8.26. 

చూ, గువ్వకరి నొని' తిటు. 
టై 

గువ్వకరి గొని తిట్లు 

ఒరకొాాకా రొక్క- మాటగా 

లెటు, గలగల వుని లెటు, 
రు లు 

ర్తిగా ఖప్పు 

గువ్వలగుంపు చేరినవ్వుడు కిచ 

కిచ ముని ఆవకుండా అరుచు 

చుండును, అందుపై వచ్చిన 

పలుకుబడి. 

అతిశయించు అని వావిళ్లా 

దులు. గుటికి బారెడుగా 

చెప్పిన అర్థ మసిపి స్తుంది, 

“పుణ్యవాహీని నిటు వ్యాకుచ్చితి వని 

వడి నందబుు (గచ్చ కదలినట్లు గువ్వ 

కరినొని తిట్టన్ ౨) జైమి,. 4.72, 

చూ, గువ్వక రి. 

గువ్వకుత్తుక త్రో 

డగ్గు  త్రికతో _ ఎండిపోయిన 

గింతుతో, న వో రెండి అనుట, 

గువ్వ అన్నది దురల మయి 

నది, నీరసించి పోయినది అనే 

భావాల్లో ఆవయుక్ష మవు 

తుంది! “వాడు గువ్వలా 

అయి పోయాడు.” 

“కతిలపడు నత ండు గువ్వకత్తుక 
తోడన్.’ పాండు. 8.20. 

గువ్వకు త్తుక పడు 

నో శెండిపోను - నీరనవడు, 

“నెవ్షగC గుందుచు నీర సాన్న ముల, 

(గొని బలు ఇ గువ్వ కుత్తుక పదకం” 

గార, హారి.రూ, 1250. పం కి. 

గువ్వకొను 

మంతనా లాడు, వేరు - గుమి 

గూడు. 
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గువ్వకోలుగొను 

ముంతనము లాడు; 

రించు, 

(ఎక్కడి వివేకమున మంతు: లెల్ల. 
గదిసీ, పవలయేం।దునితో గువ్వకోలు ' 

గొనుచు.భి సుక, 1 462. 

“దివిజకామిను లీరీతిం దిరుగువాటి, 
గువ్వకో ల్ల లాంచుం. దమలోన నవ్వు 

క్రొంచు,? మను. 8.109. 

పలక ' 

గువ్వలు డేగ నెదిర్చినట్లు 

అ సా ధ్య ము, అసంభవము ' 

పనికి పూనుకొను, ' 

గువ్వలనే డేలు కొట్టి తినుట 

'డజేగనే 

యెదిర్చినట్లు అనగా అసాధ్య 

' మనుట, 

“వ్వల్" డేగ చెదిర్చి పేర్చినగతిన్ ౨? 
కా. మౌ, 2. స్, 

గుసగుసల టోవు 

గునగున లాడు, 

సల బోయి రచ్చిర లెల్లన్ ౨ 

విజయ, లీ, 106, 

అయిన 

అలవాటు, అవి 

కస 

గుసగున లాడు 
మంతనా లాడు, రహ హాస్యంగా 

నంభాపిం-దు, 

గుసగుసలు వోవు 

గునగున లాడు, 

గుపిగుంప్పలు 

కుసిలీంపులు, 

ఓక్రాసరు వగమాట లలుకలుం ననీ 

గుంపులు తిటు మోరికొట్టులు జూరుం, 
య 

' డసమసుఖంబుగం కొను.) 
శుక, 1. 580. 

గూట దీపం 'సెట్టేదిక్కు 

ళురసులు, వారసులు. 

“వారికి ఎన్ని ఉంటే నేం! నూట్లో 

| దీపం పెశే దిక్కు లేక పాయ్యాక. 00 
Ch 

గూటము కొట్టుక్ న 

టాలి 

స్ -వేమి శాశ్వతంగా ఉండి 

పోగలవా అని యె _త్తిపొడు 

పుగా అనుమాట. 

“అంత ఆ స్తీ ఆంటీ పడి చస్తున్నావు. 

నువ్వేమి గాటం కొటుకొని క్రూర్సుం 

కా రుం 

టాచవా ల్లి కస 

గూట వేయు 
కుదుట వజుచు. 

“కేరి యంతలో గురుండు నాట జేసె 

మనను.’ తాళ్ళ. సం. 11.40. 

గూటిగువ్వు 

టెక్క_లు రాల్సీన వహీ. 

గూటిపలుచు 

దాచు, 

“ఆ కిటుకు గరాంటిపజ-చి గయ్యాళి 

తపసి చంద. 1.184. 

గూడకట్టు 

గోచి పె ట్ర కుండా వంచ 

చుటుకొనుట; అడకటు అనీ 
రి cs క 

అంటారు, 

“కాప్రీనృములు మింద గూడకట్టులు 

గానుపింప, 39 

పండితా, ద్వితీ. పర్వ, పుట. 30౮8. 
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| 
66 గాడకట్టు కట్టుకున్నా వేరా అరవాడి . గూబ్రజం కెలు 
లాగా 2?) 

| 

వౌ, | 

గూడకొంగ 
ఒక రకమైన కొంగ, | 

(టౌన్. 

గూడబాతు | 

బాతుల్లో ఒక రకం, 

గూడ వేయు 
చేనికి గూడలలో నీరు మెట్టు, 

(టౌన్. 

గూడుపుఠాణి 

కుతంత్రం, మోూనం. 

“ఇందులో యేదో గూడుపుళాణీ 
ఈంది,” వా. 

గూడుపురాణీ చేయు 
కుట సన్ను, 

కాత. 190. 

గాడ రతి 

నంషఘోగ ములో ఒక 'సదము, 
తమా. 9.152. 

గూను గిల్ల బడు 

వంగి పోవు, 

గూను వోవు 

గాసి వడు. 

““ఆనికంబు విందు వాం డనక యెక్క_ 6౫ 

"వేల్పు, కేనుంగునకు .. .గగాను వోయె.? 
వరాహా, 10.15. 

గూబకండు 
గం 

భయంకర మైన, వికార మెన 

కండు, 
య 

“డాని గనాబకండు చూసేనే నాకు 

భయం వేసుండి.? 
అలీ 

41 

CM 

వట్టి బెదరింపులు. 

గుడ్డ గూబ కూత యెపిశాచం 

అరచినట్లో భయంకరంగానే 

ఉంటుంది. కాని అది మను 
ష్యులను చేయగల బేమిా 

లేదు. అందు వె వచ్చిన 

పలుకుబడి, 

“ని సాబజం కెలక న్రుజ్వేగపడన్ ౨” 

నిరంకు. శి. 

గూబ లదర గిట్టు 

బెదరించు, దండించు, 

గా లదరగొట్లి వాడిదగర 
ఎ ౧ 

ఉన్న నాలుగు శాసులూ 

లాక్కున్నాడు వీడు అని 

వ్నవహార౧, 
భి 

కాంట లదరగొడ తాను అని 

ఒక టెటుగా కూడా వ్నవసో 
టు లి 

రంలో ఉంది. 

“నీవు ఆది యిదీ అన్నా వంకే నీగాబ 

అదరగిెడ తాను, జాగ త్రం) వొ, 

గూబలు నల్సి వసూలు చేయు 

బలాత్కారంగా వసూలు 

చేయు, 

చావని నులిమి వసూలు చేయు. 

“కేరటువార లపూ నొగి గూబలు 

నల్పి వసూలు చేతు రె, వ్వారు.”? 
గీర, లికి, 

గూబలో ప్పరుగు 

నిరంతరము పోరునది, 

మదన, శత, 23, 
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గృహకృత్యములు దీర్చు  గెంటుపడు 
ఇంటిపనులు నెబ వేరు. తప్పిపోవు, వెతొలగు, 

“తనదు గృహ కృత్యములు దీర్చుకొనుచు చూ. గెంటువడు, 

నుండే, 09 పహాంస, 5.8565. గెంటువడు 

గృహచ్చి దాలు తప్పించుకొను, 
ఇంటి యిబ్బందులు, కినవ ల వలి 

“ఈమధ్య బాలా గవా చ్చి యాలు గెంటనప్పూడు మన్తిన ఆ 

బావేండ లేదు వా, 7ంటువడుట అనగా తప్పించు 
గెంటస మాడు |  కొనుటగా మారినది, 

హాస్య మాడు. “*దావాతలి నొకండున్, గంటు వడ 

న్యూ నత వణచుచు మాట కుండం బీనుంగుం, బెంటలు గావిం చె.) 

లాడు, జె మి, 8.105. 

“| బవ్మావారువముల, గెంటసం చాడు గెడక త్తియ 
నడ గలుకిసలయోప్వి .” ఆటది; తోటిది.. 

౨ పాండు. 8.198, 
గెంటు గుంటును లేక 

గంటు గణుపు లేక, 

అనగా నవురుగా సవ్రరుగా, 

సంభాలకూ వానికీ ఉవ 

దొ మ్మ రివాడు గెడకట్టి 

ఆడడం (వసిద్ధం. గెడసావి 

కూడా ఇలా వచ్చిందే, 

“తమతోడ నాడు డక తియ కా. 

యి సేని రామనిన్ *౨ కమా, 9.108. 

యోగించే కజ్జలో గంటూ '' రూ, గెడక తె, 

గణుపులూ లేకుండా ఉన్న | గెడగూడు . 

పడే అది సిరంగా శాళ్య కలగూడు, 

తంగా ఉంటుంది. “గడగనాడ దీని నతని యొడలిపయిం 
“భవనఘటనక ముదలికంబమును | శెటి కాల్చు టుచీతంబు.ి? 

బోలె... నెట్టుకొనియె గంటు గుంటును లా భార. విరా, రె.]2, 
లేక,’ పాండు. 2.5్ర్. 

౨, కలియు - రత్యర్హ మె 
గెంటు గొంటును లేక థ యా “ఉప్ప శీతాన్న కబళము లాకండు 

నవురుగా నవురుగా, సూపం, బవలా ర్మాతియొ ఇడగూాడ 

“నిట్ట నిలుచున్కి చేల గాదె నెట్టు నవసర మని, దాని క తర మొకలతా 
కానయె, గెంటు గొంటును లేక లకీ తన్ని యిచ్చె, నధరబింబము విణి-చి 
కళ త [99 పాండు, 2.55. సం ధ్యాగమ మని.) 

ఇదో పాఠాంతరం, -నెప., 9,187, 



గెడ. గెలు 648 గల్లు లి 

గెడగూడి పాటు గెల్లువడు 

వరు వెత్తు - జతగా - వంటబెం విజృంభించు, 

వేసుకొని. ఈ ఉ పద్మ. 7.2858, 

“మిన్ను దలంబాజె ఖగపతి, యన్నది | గేదగితేనె నాకించు 
యును బాబిందొడం గా నవని య(దువ నోరు వ్ జేయు, కాన 

చే మున్నో తొ మున్నో యని పన్ని ల ' ద 
తడి చేయు, దమునకు గాడగాడి పాటణినభంగిన్ ౨’ 

భోజ, 7.42. 

గెడసేయు 

కలుపు; జత చేయు, 

గాడ చేయుము. నన్ను6ం గా ర్రీకేయాని 

తోడకా. ఉత్త, వారి. 5.15. 

గర గట్టుకొను 

కుదురు కట్టుకొను. 

“ర సట్టుకొన్ పుట్టు నెర వూప 

చనులతో. అ రాధి. 1.58. 

గెజగొను 

రూపొందు. ' 

జ, “కీగంటిచూపున గెజిగొన్న సన్న 
శీదంగి 'జేకల కన్నదమ్ము అగుచు.) 

ఉత్త. హరి. 1.18], 

గలుపుకంబము 

విజయ స్తంభము, 
వరాహా. 1.20, 

గెలుపుకాడు 

విజేత. 

గాలుపుకొను 

జయించు, 

విక, 6.26. | 

గెలుపోటములు 

జయా పజయములు, 

ళ్ళంగా, శాకఘం, 1.164. | 

“సానితల్రికి తిక్క. చనుణజెంచి నపు 

డెల్ల, శదయి లేచె నాకించవల యు. 

చింతా, 5.47. 

గేనము లేక 
(వజ్జ "లేక, మె మజుచి, Vg వై 

కకగాంగేయుయడుం చార కాసురుండు 

“నము లే కని సేనీరి”” కమా.12.144. 

వాడుక - “వంటిమోద (వజ్ఞ 

లేకుండా గుంపులో జొర 

బడాడు.”” 
G 

శేనము అంెకు కన్నడంలో 

నంకోచము అని కూడా అర్థం, 

ఎట్టి నంకోచము లేశ అని 

కూడా దీనికి అర్థం 

వచ్చును; కానీ సుదూరార్గం, 

గేలికొట్లు 
వరిపహాసించు, 

పరమ. 1.1]క్. పుట, 

చెప్ప 

గేలిగొను 

గలి చేయు, 

భార. శల్య, 2,215, 

గేలి చేయు 
హాస్యము చేయు, 

గేలి పెట్టు 

గలి “చేయు, 
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గేలి సేయు గొంతు కోయు 
గలి జేయు, [దోహము చేయు, 

గొాంజగాొడుగు నా. మా, 28. 

ఆతవ్యతము, గొంతు కోసినా.... 

“నొం జెగొడుగులే కొం చెల్లాలి? ఏమి చేసినా అనుట, 

తాళ్ళ, సం. 11.8 భాంక్గి | “వాడు గొంతు కోసిశా. నిజం 

గొండ్ర కొను చెప్పేనా వా, 

నాట్య మాడు, గొంతు చించుకొను 
సుద. లి,లీ1, అజచు. 

గొంతు ఆరిపోవు 

ఆజపునల్ల గొంతు తడి ఆరు, 

“క్రద్రగంట మాటాడేశరికి చా గొంతు 

ఆరిపోయింది,’ వొ, 

గొంతుక తడుప్పుకొను 

ద్ర ప్ప బర కొను, కడుపు 

నించుకొను. 

గువ్వల వెన్న. వి, 

గొంతుకు ఉరి యగు 

బాభాకరముగా వరిణమించు, 

“ఫీడు నాకు గొంతుక ఉరి అయి 

కూర్చు న్నాడు” వా, 

గొంతు కూచుండు 

పటు పటు, 
లు ౬ 

“వాడు ఈపని చే నే కాని అన్నం తిన 
నంటూ గొంతు కూచున్నాడు. వా, 

గొంతు కూర్చొను 

మూ కా స యె గొంతు 

'మోయునట్లుగా కూర్చుండు, 

“భోజనం దగ్గర గొంతు కూర్చుంటా 

చేమి(టా 19> 

గొంతు కొను 

గొంతు కరార్చుండు. 

నిరననగా మాట్లాడేటప్పుడు 

ఉవరూోూగించే వలుకుబడి. 

“ఎందుకు అంత గొంతు -వించుకుంటా 

వు రా? పీలవాళు అలరి చేయక పోతే 

మనం చేసామా క 

గొంతు చిదుము సని 

మెడ నులీమి చంపుట. 

“కలం చవగ. చిక్క_టారిం, బరికింపక 

గొంత -చిదుముపని6 దలంచి... 

శుక. 1.818. 

చూ గొంతు విసుకు, మెడ్ నులును 

తల దటుగు ఇత్యాదులు, 

గొంతు చేసికొను 

అణజచు, 

“ఇంతి! యెవ్వరు లే రని, గొం లేటికిం 

'జే-స చవరు గొనిపోయెద చే 9) 

వాం'స. 8.222. 

వె 

గొంతున బడు 

గాంతులో తగులూను, 

(మింగునపుడు) మింగుడు 

వడక పోవు, 
“వెన్నెలఅముద్ద భుజింపం బోయి 

| గిొెరుతున( బడ వేసికొన్న హీమతోయ 

ముసంగిరి,’ నిరంకు, 2.104. 
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గొండు నొక్కు శరా 
నోరు నొక్కు_, గం న్నాడు? వా, 

ఇ. | గొంతుమీదికి వచ్చు 
న్య 9 గ ॥ 

గొంతు పట్టుకొను పమాదస్థితీ ఏర్పడు; 

1. గొంతుమోదికి వచ్చు. 

“ఆపు డేదే అన్నాను. ఇప్పు డది 

నొంతు పట్టుకొంది” 

౨, గాంతున కడ్డము వచ్చు. 

“గొంతు పట్టుకొం 'దేచూ |! మంచినీళ్లు 

శా రా! అంత యె క్కి శు పెడు 

తున్నావు.’ 

గంతు పెగలకుండు 

నోట మాట రాక వోవు, 

“వా డింటో తెగ చఛాగుతాడు 

నలుగురిలోకి వసే నొంతు పగలదు. 

పొ, 

చౌ, 

వౌ, 

గొాంతుపోక 

గొంతుముడి, 

చూ. గొంతుముడి, 

గొంతు బొంగురు పోవు 

1. గదద మగు, 
౧ 

“వాళ్ళమ్మ కనిపించగానే ఖావాతిశేకం 

పట్ల లేక పోయాడు. చాని గొంతు 

బొంగురు పోయి6దిఎి 

౨, గొంతు రాచి పోవు, 

““ఫృరాణం చదివి చదివి వాడిగొెంతు 

బొంగురు పోయింది. 

గొంతుమిద కూర్చొను 

ఏదైనా యిప్పుడే కావా లని 

సీర్చంధించువట్ల ఉప యో 

గించే వలుకుబడి, 

"వ్, 

లె, 

గానీ | 

(పాణాలమాదికి వచ్చు, 

“ఆ విషయం యిలా గొంతుమోదికి 

వసుం దని నే ననుకో లేదు. వా, 

“ఆక్కు_డా యిక్క_డా అన్నమాటలే 

యీ రోజు గెంతుమోదికీ వచ్చాయి. 
గమనించావా?’ వా, 

చూ, మెడమోడికి వచ్చు, 

గొంతుముడి 

గాంతుముందు కాయగా 

కనిపించే ఎముక, 

చూ, గొంతుపోక, 

గొంతు మూగవోవు 

నంరపీహీన మగు, 
“నా గొంతు మాగవోయింది.?” చా, 

రూ, గొంతుమూగపోవు. 

గొంతులో గురక పుటు 
అవసానదశ నమిాపించు. 

చనిపోన్రనవ్వడు గొంతులో 

కఫం [గ్ మ్శుక్ ని రావడంతో 

గురగుర  మనుటె 
ద 

పలుకుబడి, 

టొ శ 
లే. న 

1) 

“ఆవిడకు గొంతులో నరక సుటింది, 
లు 

ఇక ఏం జరిగినా గంటలే? వొ, 

గొంతులో సీళ్లు దిగడం లేదు 
వవాలా జబ్బులో ఆన్నాడు, 

ఏమా [తే ౦ |కాౌణ "లేదు 

అనుట, 

“వాడికి రెండురోజులుగా గొంతులో 

నీళ్లు దిగడం లే వటం? + 1 CM 



శ 

గోంతు___గొం తే 

గొంతులో నీళ్ల పోసే దిక్కు 
దగ్గరివాళ్లు, ముఖ్యంగా రక్త 

బంధువులు. 

వాడికి గొంతులో నీళ్లు పోసే దిక్కు 

కూడా తేదు. పాప ం 1 జబ్బుతో నానా 

బాధా పడుతున్నాడు.) 

గొంతులో వచ్చి వెలగకాయ 

పడినట గు 
aa) 

ఏమి అనలేక పోయే చిక్కు 

పరిస్టితి యేర్చడు. 

చూ, గొంతులో వలగకాయ పడినట్లు. 

గొంతులో [పాణ మున్నంత 

వజకూ 

ఎంతవటజు కైనా 

అనుట, 

చూ. కంఠంలో (పాణం ఉన్నంత 

వణరూ, 

గొంతులో వెలగకాయ పడినట్లు 

అగు 

ఎటూ తవ్చుకొన సీలు లేని 

సిలిలో వడు, 
థి 

“వాడికీ వీడికీ తగాదాలు పెడుతూ 

వీడు రతిరుగుతుండేవాడు. ఇదరూ ఎదట 
a) 

బడేసరికి వీడికి గొంతులో వెలగశాయ 
పడ్డట్లు ఆయింది,? 

గొంతు విచ్చి 

గం తతి, 
య 

“ఆతను గొంతు విచ్చి పాడి జేసే 

బాగుంటుంది,” 

Ch 

వ వునా 
(sme 

వౌ, 

CR? 

చూ, గొంతె తె 

గొంతెత్తి 

విగరగా, 
a 

646 గాం తె. గెటి 
తు 

వీలినే కానీ పల 
టె 

కఆపిడ గొంతెత్తి 

కదు”? 

గాం తెమకోరికలు 
ఏవేవో అసాధ్య మైన 
కోర్కెలు, 

66్రాలకుండీిన నగుం జెట బాలుం డితండు, 
వః 

కొసరి గొంతెము కోరికల్ గో "నేని, 

యిడక పోంబోల దిడం బోలదు...?? 

వాన. 

పాండు, 4.166. 

66వ్రాండ్రి వన్నీ వటి గొం తెమ్మ కోరికలు, 

రీచేవా * -పెళ్షువా 239 మె. 

యూ, గొం తెమ్ముకోరిక , 

గ్ “ంది పెట్టు 

దాచు, 

గాందుల పెటు 

దాచు, 

(బోన్, 

గొజ్జగనీరు 

వన్నిరు, 

గొజ్జగమంచు 

వన్నీ రు, 

గొజ్జుు బాలు 
జ 
ఒక ధాన్యం, 

సహాం'స, 4.128, 

గొజ్జైగనిరు 

వన్నీ రు, 

గాటగొట మను 

ధ్వన్యనుకర ణము, 
“గాట గెట మని రొప్పు బలుసింగ 

ముల వెన. సారం, 1.68. 

గిెటెకంటి 
(on) 

ఒక రకం తినే గడ్డ, 
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గొట్టు సేయు 

1. బాధ పెట్టు. 

“ఇటు లారా-చపటిని6 బట్టు ఇవాల, గొటు 
న్ 

సేయుచు.” సారం. 2.108, 

౨, బహిరంగ పణుచు, 

“గాటు చేయక వీని జూా"పెట్టుకొనుచ్చు 
A) 

నిచ్చటికిం చెచ్చితిమి.? శుక. 8.566. 

గొడవగొంటు 
య 

కలహారీలురు, 

తిట్లుగా (వయు కం (స్త్రీల 
లు యా 

విషయంలో. ) 

పండితా. (పథ, పురా. ప్రట, తలి4శి. 

గొడుగు, కింది రూపు 

రాజు, 

భూచ(కగొడుగూ అనే రాజ 
లాంఛన మైనఆత వ్మత్రంకింద 

రాజే ఉంటాడు కదా, 
“గొడుగు. [కింది రూవుం బొడిచి 
జయంబు నీ, కితు నధిప నన్ను నింతే 

నమ్ము.’ రమా, 11.87. 

గడుగు బల్ల 

తలుపుమోది కుసుం 

పు, 
లు 

తిరిగ 

గొడుగు మెట్టెలు 

ఉబ్బు ముకులు, 
ట 

గొడలి పెటు 
G అ . 
వ్యాఘాతే ము కలిగించునది, 

| 

| 
' 

“ఆనాడు ఉపంసతాం! గవాం |1విటిషు ' వ్ స్త 
పభుతాంనికి నగొడలిపెటు గా పని “ఈ ప్రిలే నని యేమిటి * కలం గొడు 
| ఏ G లు | ౧౧ యా 
వేసింది.) వా | పో లేదు,’ 

గొడ వెటు 
G (J) 

నిరోధించు, అడ్డగించు. 

“గాడ్డ వెట్రవం డంచుం గొజు లేమి 

యంచు. 

పండితా. ద్వితీ. పర్వ. పుట, 289. 

గొడ్డ 
అజాని; మూరుడు, 

తిట్టుగా, దూపషణగా ఆవ 

యోగించే మూట, 

గువ్వల చెన్న . 44, 

నా, మా. రిర్, 

గొడ్డుకారం 

వటి కారం, 
ల 

“గొడ్డు కారంతో-నే వాడు పావు 

బియ్యమన్నం తింటాడులి 

గొడ్డు పోయిందా ? (కులం) 

ఇం కెవరూ తేరా అనుట, 

ఈ కులానికి బదులుగా 

ఊరు, దేశం, లోకం ఇత్యా 

దులు ఉవయోాగించుట 

కలదు, 

“ఆ పీలే కావా లని యేమిటి? కులం 

గడు పోయిందా? 
యె 

గొడ్డు పోలేదు 
నిన్సంతు కాలేదు, | 

మరొకరు ఎవరూ ఇలాంటి 

వారు లేరా అనువట్టున ఉవ, 

యోగించు వలుకుబడి, 

“పీడే నని యేమిటి? లోక 
గొడు పోలేదు. 

Gs 

బొ 

CHO 

మేమో 

Ch 

CR 
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గొడ్డుటోతుకు కాయము కొట్టు 

వ్యర్థ్మహయత్నము చేయు, 

బాలింతలకు వెళ్లు కారాన్ని. 

“కాయం అంటారు, 

టిద గొ డాలి కెందుకు ? 

అనుట పై వచ్చినది, 

నుదన, శత, 6. 

గొడు వీగి కన్నబిడ 
G G 
(వథమనం తౌనము, 

'వానిమోద (చమ యెక్కువ 

అనుట, 

బేక లేక కలిగిన కొడుకు, 

తొలి కడుపు వంట, గొ డాలి 

తనం పోగొట్టి కలిగిన కుమా 

రుడు, 

“గొడ్డు వీంగి కన్న బిడ్డండు గావున,” 
కాకీ, 4,87. 

“గెడ్తు వీంగి కనిన కొడుకగారాము.ి? 

పండితా, ద్వితీ. మహి, పుట. 167. 

గొడ్డు పీగు 

నంతానవతి యగు, 

“గాడు వీి[యిన యటి కొమ్మల కల, 
CG ఠం య 

బిడ్డలు లే లే రనుపి నుచింత్ “గాని 

వరో. లా. ఆయా. స, లీకిర్. పంక 

గొడ్డు వోవు. 

వ్యర్థ మగు, 
Hp 

“కాంత కాలంబు శూన్య మె గొడు 

వోడ్మె,)? 

గొడ్డే రగు 
వ్యర్థ ముగు, 

థి 
గొడ్డు+-ఏరు, 

కి, 18, 

యా a 

శివ, 1,51. | 

అలాం 

| (చుందిరి. 33 

““సీలా విడలు లేని యీ బదుక్ గాడే 
| య లది 

రయ్యె. బజింతింపలన్ ౨) 

గొడరి తెచ్చు 

కటిక. 

బక నిరిషల మ్య ము తో 
దిటు 

“బాడ్రునం బుట్టిన పాపని శే నిన్ను 
గొడేరీ తె స్తే కోడలా!” 

తాళ్ల, సం. 12.812. 

గొడేటు 
G 

l. గొొడ్డువడు, 

| “ఒడ్లారించీ “విషంబున, కడ్డము చను 

' చెంది శాన నధికులు శేమిక్ గొడైతి 

భాగ. స్కు..రి. $17, 

2, గుత్తకు తీసుకొను. 

“బాడ్డుప లెను వ నాత్తేజి మో 'సపోతి.' 
“క్రినాథుని చాటువు. 

వ్యర్థముగా, 

(క పడ్డపాటు గొడైఅుగ జిడ్డు 

పటుపంో గలవార మె గా 

సూర, 2.182, 

గ్ డాలు 

బిడ్డ పావ లేనిది, 

పాండు. 38.126. 

 “గ్నాడాలి కేం తెలుసు బిడకట్లుఖి? 
6 ౯ 

'గొద గొద 
వైరము. 

“ఆ "రెంటి కేల గొదగొద వొడ 

మెన్ టి వేం, పంచ. $8.99. 

గొద గొను 

విజృంభించు, త్వర వడు ఇత్యాది 
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భావచ్భాయలలొ (వయుక్తం, 

గ"నకొను 

నలకొను, 

వెడలు 9 తా దుల లో 

(వయు కం, కొన్నిట 6వ 

స్కా_రకంగా వినవ సుంది, 
అలానే 

6నగొనక్రా న్న (పేమమె కొలువు 

బాలించి.?? రంగ. రా. ఆర. 170. పు. 

గానక్షొాని విడు నీకును శకుంతలకం 

(బియనం దనుండు.”” 

భార. ఆర. 4.105, 

“వేంటనిపమున గొనకొని కళ్యా శమ 

మునకున్ వచ్చి.” భార. ఆది. 4.74. 

గొనకొల్పు 

పురికొల్పు,. 

గణగణ లాడు 

గెణుగు, 

ధ్యన్యనుకరణము, 
a) 

ఎ చయు 

1. చెద్ద చేయు, 

వాల్ల యింటికి వెళ్లి నప్పుడు అతడు 

న సన్నెంతో గొప్ప చేని గౌరవించాడు)” 
కాక 

9౨, పెంచు, 

“కేోయక జీతంబు గొప్ప చేయు.” 

పార్వ. 1.62, 

గొప్ప చేసుకొను 

స్వోత్కర్ష చెప్పుకొను. 

“వా డేసూ మహా నొప్ప చేసుకొంటు 
న్నాడు, వాడి సంగతి ఎవడికి తెలి 

యదు??? 

గొప్ప మనను చేసికొను 
ఎకువ ఇ 'దార్యమును చూపు. 
ఇ 

CRE 

నేనూ ఆంత ఊన్న వాళ్లో కాదు, 

నా చేత నయిన మర్యాద లన్నీ చేశాను, 

మీ శేదో గొప్ప మనసు చేసుకొని 

రకా మూడుముళ్లూ పడ ని సే జన్మ 

జన్మాలకూ మీ మేలు మరిచి పోను 

CM 

గొప్పు తవ్వి గ్య్యి తవ్వి 

సంపాదించు 

నానా బాధవడి సంపాదించు, 

“వా డేదో గొప్పు తవ్వి గొయ్యి తవ్వి 

నాలుగురాళ్లు సం పాయించుకొం ఆకు 

కొడుకు అది కాసా శాజేసున్నాడు.” 
వా, 

గొబ్బిపదములు 

పాటలు, 

పండీతా. (పథ, వాద. పుట. 51కి, 

గొర్ల వాలు "సేయు 

పార (దో లు గొ జై లను 

వోలె తోలు. 

““నిశితఖళాయుధాన్వితవా స్తు6 డగుచుం, 

బశువరిం-చు-చు గొర్ల పాలు “సేయు 

చును) బస. 6.155, 

గొర్ల మంద 

అమాయకులూ, అజానులూా 
ఇ 

అనుట, 

కడ ఊళ్లో వాడు చెప్పింది చేదం. ఆ 

జన మంతా గొరమంద శాబటి సరి 

పోయి ౦ ది. శేవం "టే వీడ్ ఆట 

సాశగేదా శ) 

గొజక వేయు 

ధ్వని చేయు, 

మె 
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“ఒక్క డడుగ త్తి గొజక వెయుచును గొట్జె 

డాచ్చిన ట్టరిగి టెంకిం గని.. 
మను, 4.45... ఒక లెట్టు, 

గొఅగయ్య (డు) చవట, అజ్ఞాని అనుట. 

ఈళంరుడు ' శవాడు ఒట్టి గాల, వాడికి ఏం 

ప ఇప్పిలే వం లాభం ఫు వా, 
శనై వులలో నటికీ ఒక వర్షం 

గొటగయ్య లని జంగాలవ లనే గొట్జెతోకగా ఉండు 

ఉంటారు. చారి వేవం', ఎదగనిదిగా ఉండు. 

చితంగా ఉంటుంది. వీరు. “గాజైతోేక బెక్తెడే అన్న 

జంగాలవలెనే తిరుగుతూ భిత సామెతవై వచ్చిన వలుకు 

చేస్తారు, బడి ఎదుగుబొదుగులు 

సమా, 7.88... లేనిది. గొత్రైతొాక పుట్టినప్పు 
గొలీగించు డెంలో తరువాత కూడా 

1. ఖర్చు పెట్టించు, '  వఎదుగుబొదుగులు_ లేకుండా 
ఆద తప్పు త్రుణ్ణి గొటీగినూ వీడు మహా | అలాగే ఉండి పోతుంది, 

అట్టహాసం గా వెలిగి పోతున్నాడు,” “ఏంత చేనినా ఆ పని గొతైతోకళానే 
శ బొ ' ఆంది, వా, 

౪, వమొరము చెయించు, 
| గొట్జైదాటు 

“తల నగెటిగింపం బంచెలి 

శాళ, 1.40. ఒకరిని గుడ్డిగా అనుసరించి 

గొబుగులు వడు పదిమంది పోవుట, 

గొబగ బడు, ముందున్న గొత్తై ఎటు పోతే 
“నొ ౬ గులు వడ్ల వెండ్రుకలు...’ మిగత మ౦0ద౦తా అకు 

పద్మ, 2.181, వోతుం దనుటనై. వచ్చిన 

నల కంబళి, “రెడ్డికొడుకో శెల్లబాచ్భాలు వేయడం 
య a ముద్ లెన్ట్రేస సరికి ఊరంతా అచే మొదల 

గ్ జై చర్మ్శమువైై న చ్చి, పెట్టారు, "అంతా గొజెదాటు. వొ, 

నలకంబళి ఆన్న అరంలో 
య ఎ థి గొతెవలె వెతీకూతలు వాయు 

నిలిచింది, | గ అ 
1 { ల 
“నెం నెన్నిమాటులు నీళ్లలోపలను, | అజ్ఞానభాపితము లాడు, 

గొఅుపడం బుదికిన మటీ తెల్ల నగునె%ి! | “ఓరి! నెర్భత ! గొత్లైవలె యేల వెళ్తే 
బస, 7,207, | కూతలు హూడేవురాం? కమా, 29 ఫ్ర 
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గొలగాల లాడు గొలుసు వాతతో ఉంటాయి 

గేల చేయు, అలవాటున్న వారు కాస్ 

“చిలుకలు గొరవంకలు 

చలు నెమలిగములు నెడపక యొపు 

డున్, గొల గొల లాడుచు విరహుల, 

నిలువ నిచ్చునె వనంబు నీకు6 

గనొజయ్ే ఎ) శివలీ, 2.76, 

గొలుసుకట్టు 

విడివిడిగా కాక కలిసికట్టుగా 

(వాసే సె (వాత, 

చూ. గొలుసుమోడ్, గొలుసు వాత, 

గొలును కొను 

ఒకదానితో నొకటి అంటి 

యుండు. 

కావ్యా, 6.21]. 

గొలుసు దప్పిన కోత్రి 

గోయిల లరి చదవ లేరు, 

చూ. బిలుగురాత, 

గొల్లభామ 

ఆకులలో ఉండి ఎగిరివ జే 

పురుగు. ఆకులో మిడత, 

గొల ని సాహిత్యవిద్య 
(౧౧ 

అనంభ వం, 

అను పాతకాలపు (వథవై 

వచ్చనమాట, 

సాతానిసామ వేద౦ వంటి 

పలుకుబడి, 

' “అలుని మం-చితనంబున్కు గొలని 
| య 

యా 

వట్టుకొనుట క్ర సాధ్య మయిన | సాహిత్య విద్య... లేవు.” సుమతి, 

వాడు; కట్టు తప్పిన సతివంటి. 
వా డనుట, 

“దక్కి పోయిన చెంటం దగుల చా 

వశ మె*ి......గొలుసు దప్పిన యట్టి 

_ోంతిచందమన. 9) 

గార, వారి, ద్వి. 1506. 

గొలునుమోడి 

గొలుసుకట్టు వాతే 

చూ, గొలుసుకట్టు, గొలుసు[వాతే, | 

గొలుసు వాత 

ఒక అక్షరంలో ఇంకొక. 

అతురం . కలిసిపోవునటుగా, 
C౧ 

(వాయు వాత, 

పాతకాలం వా లన్నీ 

గొల్ల సివాలు 

గొల్ల పాటలు, 

“నల సవాలు పాడుకొనుచు.” 

కవల, 2.115, 

గాల సుదులు 
ఉలి, © | 

ఒక రక మైన పాటలు, 
| 

గొల్ల వాళ్లు వారి వారి కుల 

ఇద్దలను గురించి క్రీ రించే 

పాటలు, 

గుక్కలు మింగుచున్. వడగు 

_ గొలలసుద్దుల నెంత పాడీినన్ ౨) 

గొల్లున కరాయు 
ధ్వన్యనుకరణము, 
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గటిగా నవ్వు, ధ్ర (ప (కీయ, ఫలి తాని కే 
a) ద్ అం 

ధ్వన్యనుకరణము, అబరయినదిె, 

గొలు మను “నగేబూరం బాగు లేదు _.జూతకం౦ 

౧ (పశారం బాగుండే అనుకో) వా, 
దుఃఖంచు; ఏడ్చు. నా 

ధ్వన్యనుకర ణము, చికట్టు 

మాటా, 127. (బహ్మ చారి, 
గొల్లె నబండి నా పాండు, 5,285, 

గూటిబండి, చకా డగు 
వావిళ, ని. ఉన్న దంతా వోగొట్టుకొను, 

లం నో విశాలం డె దానిం గొనుచు 

గొవరువోవు "నే తెం-దిం) లా 
కవిత వోవు గా, వారి, ద్వితీ. పం క్తి, 1050, 

“కాన్ని చేశంబు లెండచే గొవరు 

వేయు,’ కాకీ, 1.177. గోచికాడు 
ల (బ్రహ్మచారి, 

గొహారు చయు గోచి గట్టిన నాటగోలె 
తవీంవ చేయు, దు 

చిన్న ప్పటినుండి. 
“మంట మాని శంబరారిం గూడినన్, 

గొవోరు సేయ నేల సాగెకుం జలంబు 

నన్ పాండు. 2.180. 

గోం[డలు పెటు 
రు 

గరించు, 
జె 

బాటు, 2. ఫా, 

గోండు పెటు 
(on) 

గర్జించు, ఆంజ వేయు, 

(బౌన్ 

గోకుడుపాల 

దోకుడుపార, 

గోచారము 

(గవానంచార ఫలితము, 
తత్ఫలితంగా జీవితంలో 

గోచి గట్టిన నాంట6 నోలెం బీనుం 

గులు మోచి గడించినమాలథ నం బు) 

గ”, వారీ, ద్వితీ. పం కి, 886.87. 

గోచిగాని చేయు 

గోచి మిగులునట్లు చేయు, 

“పాయక సె నున్న 'బట్టం బోంజేసి, 

గారించి యిల నో విగానిలో గావించి. 

నలచ, డి. 2.698 పం. 

చూ, గోచి చేతి కిచ్చు, 

గోచి చేతి కిచ్చు 

రుచేదనుగా చేయు, 

చిప్ప వేతి కిచ్చు వంటిది, 
(సీ చేతి రాజ్య ంబు నీదు పట్టంబు, 

నోంచి చేతికి నిచ్చి కోరి క కొనియె.? 

వర, రా, ఆయో్యో, పు 878, పం క్రీ, 14 
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కఏీచి వల్లము దోంచి గోచి చేతికి నిచ్చి, 

చిజుతసన్యాసిం వేసి నపిసా లి.) 

(తె, జా 

గోచిపాతరాయడు 

సన్యాసి, దరి దుడు. 

చింతా. 2.18. 

కవాని కే ముంది వట్టి గోచిపాత 
శాయడు,”? వా, 

గోచిపాతరాయడు దొంగల 

మిండ డనుమాట 

లేనివాడు దొంగలకు భయ 

పడవలసిన వని లే దను 

మూట, 

“రమణి నోచిపాంత రాయండు దొంగల, 

మిండ డదెనెడుమవూట మేలు డెలిసీ.?? 

కవే. గ.47. 

గోచి పెట్టక ముందునుంచే 

చాలా చిన్నతన౦ను౦చే 

అనుట , 

“వాడు సరీగా గోచి 

నుంచే నాకు తెలుసు.” 

గోచి పెట్టిన నాటినుంచీ 
చిన్న తనంనుంచీ, ఖా లం 

నుంచీ, 

వాతి గేచి పెటిన నాటినుంచీ నాక 

ఆతడు కొత్త గన 

“శజెటక ముందు 
లు 

టి 
తెలుసు. నా “కేం 

కనా?) వా. 

భూ, గోచి పెట్టడం రాక ముందు 

నుంచే. 

గోజాడు 

వీడెంచి అడుగు, 

(టౌన్ , 

గోజులాడు 

చూ, గోజాడు, 

గోటితో పోవువనికి గొడ్డలి 

యెందుకు ? 

సులువుగా నెర వేరువసికి విశ్వ 

(వయత్న మెందుకు? ముంచే 

జాగర్త పడితే సులువుగా 
అయ్యేవనికి ఆలస్యం చేస్టే 

ముహ్మావయత్నం కావలసి 

వస్తుంది - అని కూడ, 

ఏ చిన్న మొక్క-గానో ఉండ 
గా నోజితో తుంచి వేచే 

లె 

పోతుంది.  అమ్రడు అవి 

చేయక మానుగా పెరగ 

నిస్తే గొడ్డలితో గానీ నరక 
డానికి పో లుండదు, ఈ 

నత్యాన్ని తెలిసే వలుకుబడి, 

“నానకిాన, నోట నాపనికి గొడ్డలి యేటి 

కటంచుం బల్కె..?? తారా, 4,160. 

గోడకాలు 

కరగోడ, 

“కమ్మ తేనియ నీళ్ళు గట్టి పుప్పాడి మట్టి, 

గోడ శా లీర్పినపోడత నము, 0) 

రా, వి, 5.56]. 

గోడకు చెవు లుంటాయి 

ఎవరై నా వినగలరు జాగ త్త 

అనువట్ల ఉవయోాగిం వే 

మాటు, 

“కాస్త మెల్లిగా మాట్లాడు, గోడకు 
చెవు లుంటాయి. చా, 
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చల చప్పుడు గోడ చేర్చు, గోడకుర్చీ వేయించు _. .. “ముండరి 

బడిలో పిల్ల వానిని నోడ 

కానుకని కుర్చీలో కరూర్సు 

న్నటుగా అడుగున ఏ 
ర 

ఆధారం లేకుండగా కూ 

రండ బెట్టి ఆ పాభ్యాయుడు 

శికీంచు, 

పూర్వం ఏధిబళ్ల లో యిది 

అనుదినం కనిపించేది. 

గోడ గడుగ పోతే కొనదాకా 

రొంపే 

అసులుతోనే 

ఎంత కడిగినా అసులే అవు 

తుంది, 

 గాంగడిలో వెం[డుకలు వరి 

నట్టు వంటి మాట, 

తాళ్ళ, సం, 9.279. 

గోడగించు 

1, పాట పాడు, 

“మగతు మ్మెద (పోడలు గోడగించు 

ముం కారము కార మయ.” 

కవిక. శి.587. 

9, మించు, పోటీవడు, 

“ముండు వేసవినాంటి మా రాం ద 

గోడగించు పనిండి గుబ్బ బింబంబు, 

తోడు 

కారీ, 4,294. 

గోడచేర్పు 
ఎప్పుడూ గోడకు చేర్హ బడి 

ఉండేవాడు - సోమరి అనుట, 

కటినగోడను 
A) 

' చండిపో తనునట్టి జూడ నున్నాండు, 00 

“ గొ. హరి, ద్వితీ. పం క్ 140"7.00, 

గోడచేర్చు (పతిమ 

పనికి రానివాడు, 

ఉత్సవవ్శ గ హాం 

డనుట, 

వంటివా 

తాళ్ళ, సం, 8.640. 

గోడ దుమికే వయసు 
యావనము, 

గోడ దుముకుట వ్యభిచార 

సూచకము, దానివి వచ్చిన 

పలుకుబడి, 

“వా డిప్పుడు గోడ దుమి కే వయ 

స్సులో ఉన్నాడు. అలా చేయక ఎలా 

చేసాడు లి వా, 

- చూ, గోడలు" దుముకు, 

గో డనబోవు 

'మొజ బెట్టుకొన బోవు, 

కళ జ్ర బేర్రు( డే న, ద్రనుజూల నింత చేనీన 

విధాతకు నోడనం భోవభాడ్పునన్ 00 
ఉ, హరి, 1 42, 

గోడ నిక్కి చూచు 
కుతూహాలంతో దారిని వోవు 

వారిని దొంగచూపులు 

మూయ, 

“నేడ నిక్కి చూ-చచుం గొప్పు దీర్చు.. 

బంధ కీవభూటి.? కమి. 8.29, 

గోడప్పరువు 
నల్లి, 

గోడ పెట్టు, చెంప పెట్టు 

శెండునై పులా చెబ్బ తగులు, 
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“తలప సనెదురు. దమ్ము ఆలియని 

హరిశ్చం. “వీర 8.76. 

గోడపై సున్నము 

అశాశ్వతము, 

తాళ్ళ, 

గోడబారు 
అందు బాటులోనిది, 

గోడకు చేరగిలబడుటకె. 

పొాడన్రగా గుం| డముగా కుట్లి 

యుంచిన దిండు. 

కము ష్కు_ రత్ట ము వాని ముంగొంగు 

కూపహూకతంము వాని గోడ 

రామలిం. 12. 

బంగారు, 

చారు. 

గోడమీద పిల్లీ 

ఎటు గాలి వీచితే అటు తిరగే 

రకం, 

“వాడు గోడమోది పీ ల్లి. ఏ జె 

ఎప్పుడు మొగుతాడో నమ్మ డా 
వీలు లేదు. 

గోడమీది సున్నము 
ఉవయాగించుకొన విలు 

"లేనిది, 

రా 

అ! ని 

వా, 

తాళ, సం. 7.84. 

చూ, గోడు సున్నము, 

గోడలు దుముకు 

వ్యభిచరించు, కట్టు తప్పి (వవ 

ర్తించు, 

“మావాడి పెండ్లి ఏం తొందర వచ్చిం 

దయ్యా ! అప్పుడే. గోడలు దుముకు 

తున్నాడా 9 తడకలు తోను స్తున్నా ణా ల్డి 

CRO 

' 

సం. లీ.546. | 

గోడలు పైడి "సేయు 
వానికిం జేరి గోడ పెట్టు చెంపపెట్టు. 09. 

ఎంతేనా నంపాదించ గలుగు, 

గోడలు కూడా బంగారుని 

కట్టించగలం అనుట, 

ఇవ్చటికీ వాడుకలో “నేనూ 

ఆవిధంగానే సంపాదించి 

ఉంకు యాపాటికి బంగారు 

గోడలు కట్టించి ఉండనా ?” - 

అని అనడం కలదు, 

“ఊర నీవు న్కే నునుగడియి౦ స 

బొచ్చినం దనూభవ ! గోడలు పెండి 

"నీయ మేలి” శుక, క్! 76. 

“సివూ నేనూ సంపాదిసే బంగారు 

గోడలు కట్టించ లేమా 2%? వా, 

గోడా గ్ట్టా లేకుండా మాట్లాడు 

యశెచ్చగా మాట్లాడు, 

గోడాడు 

బాధ వడు, నిలపించు. 

“త లఫోంత్ర (చాలతె తలంపులకు. దమ 

కొల చెజుంగని మతి నోడాడలగాలో 

తాళ. 5,4]. 

“ఆడపీల నిటా నోడాడించడం 

మంచిది కాదు.” మి 

గోడిప స్టైలు 

ర్స్ పిల్లల ఆటు, 

“ళ్లు దాగిలిముచ్చులు  గోడి 
పస్టైలు...? వి. పు. 7.202. 

గోడివడు 

జరగడంగా వాలు, 

“గణము ంగలి నేల గోడి 

వడం, నడచు కారవరాజసెన్యంబుం 

గనియె.) భార, విరా, 4.250. 
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గోడి వెటు 
టి 

గోడు కుడుచు 
గోడు పెట్టుకొను. 

కరుకు పుట్టించి నీ సకల రాజ్యంబు, 

గోడు గుడువం బుచ్చుకొని.” 

గౌ. హరి. (పథ, పం కి, 1774-75. 

ఎక కేపునిదల్లు, లాస్టం దన్నం౦గ నమ్ము హో 

వస వేత, గోడి 7 పుట్రియాను. నోడు 

సువ వలె” హంస, 4.80, 

చూ, గోడు పెట్టుకొను. 

భూ. గోడు గుదుచు. 
(a 

Te న్న h 

4 ఇ a శోల్లోకో 

మై అ నై 

న. 
జాసన్ట 7.95. 

a La) 

త్న ఉల వ 
Ma గ్ తున పరదార" 

+ జో నా జ్ జ 

యాపద. వసా చదు, 

కన్న నముకరణము, 
నో ఫె! కీ 

అప పరాయ నను కా కోమలి 

మొ ఇని సోడునోకున. సేద్యం, నా 
ఖో / 

ము*వంము  జెరవ్ర ద్ కోపం...) 

శ్ 

. 2.42. 

భూ, గోలు ay నేడ్చు. 

గోడు పెట్టుకొను 

-వేధించు. బాధించు, 

వాడు నా గోడు చెట్టుకొంటు 

న్నాడు.) వా, 

గోడు పోసుకొను 
శాధించు, వేధించు., 

“వా డెపుడూ ఊల్లోవాళ్ల నోడు 

పోసునొంటూ ఉంటాడు.) వా, 

చూ. నోడు పెట్టుకొను, 

' గోడు సేయు 

జా మజాను. వం... వాలు 

ఓడగొట్ల్టు, 

“కోటిచందుల డాలు గోడు సేయం 

జూల్కు మొగము కంసమచుక్క__. సొగ స 

గుత్క =? వీధి, 9. 

గోడెప్ప కన్ను 
తెప్పలు వాచిన కన్ను. 

పండితా, ద్వితీ. మహి. పు, 108. 

గోతులు తీయు 

1. (దోహాము తలచు. 
వాని కప్పుడూ ఒకరి! క్రింద గోతులు 

తీయడం అలవాటు.” వొ 

ఏ, శా సి వేయుట షు న్ 

వుగా ఉం యు 

“తీనిరయె యుంచినార బటు దని 

గోతులు.) గీర. లోకా. 1”, 

“మోకోసనం గోతులు తీసే డొ ంబాగ, 

వళ ం డిఎ మ్ 
wn 

గోదావరి గలుప్ప 
వరిత్యజించు, పాదు వేయు. 

“గంగలో గలుపు” వంటిది, 
“కలము గోదావరి గలిపి వేళ్యాసంగ, 

మానచేం గావించితే సుఫుత 

నిరంకు. 2,853, 

చూ, గంగ కలుపు, 

గోనె బట్టిన బంక 

వదలనిది, 

తాళ్ల. సం. 13.8. ఛా, 125, 

గోపాల మెత్తు 

“అమ్మా గోపాలంి * తాయి 
కవళంి అంటూ బీచ్చ మెత్తు 



గోవి..-గోరం 657 గోరం. గోర 

చె వచ్చినది, మాడాక వళ 

మన్న శ్రే నందగోపాల 

మనుటా అలవాటు, 

“నేపాల మనుచు వీధి నెవ్యారు నుడి 
నిన వెక్కి.రించు.? 

విప. 8.15, 

గోపిచందనం 

బొట్టుగా ఆవ యోగిసారు, 

గో ప సవేళ ము 

సాయం వేళ, నోధూలళివేళ, 

గోముఖవ్యా(ఘము 

పెకీ మంచిగా ఉంటూ 

లోవల చెడుగుణము కల 

వాడు, 

“తనక నేం యమృ త భామా ఖ్య 

గోముఖ, వ్యా(ఘ మనంగ నిట్టివాండె 

సుమ్ము. 
కళా. 6.268. 

గోరం గడళేరుపనికి గొడ్డలి 
యేల ? 

చిన్న దానికి పెద్ద (వయత్న 

"మెందుకు ? 

“నేరుప్ప్ర లేటికిం జూపను, గోరం గడ 

తేరుపనికి గొడలి మేలా 
కాం 2.127, 

చూ. గోటితో పోవుపనికి గొడ్డలి... 

గోరంత 

కాసంత, 

4? 

వాడికి గోరం తేనా కనికరం లేదు 

బె, 

గోరంత (పొద్దు 

1. కాసేపు, 

“వారును దాను నవారితళ కి గోరంత 

(పొద్దు మేకొని కట్టు విగిచి.) 

బ'నవ, కీ.65, 

బి, కొదిగా (పొద్దున్న దనుట, 
ఏ ద 

“గోరంత పొద్దెనా లేదు, మనం సోవల 

వినదూర ౭9 చాలా ఆంది.) నా, 

గోరంతలాట 

ఒక బాల క్రీడ, 

పండితా. (పథ. పురా. పుట, 460, 

గోరం జీరు 

గోటితో గీరి సెగ చేయు, 
““కంటికిం (చాయం "బినవానిం -గామిం 

చియు గోరం జీరియు6 గొంత యాస 

తీర్చుకొని) కుక, 210. 

గోరంతలు కొండంతలు చేయు 

చిన్న దానిని పెద్దగా చేయు, 

“పఎంతేకుం చెచ్చెసే సరనీ జేక్నణ 

చెయుము లిందుమో6ద జ్కన్మాంతరవ ర్త 

నరము వదయంబున కి త్ర కి తటి నెచ్చరించి 

గోరంతలు కొండ లంత లగునట్లుగ6 

జేనీతి మంచు.” జేటిక్కావాంత సతాళ 

వృంత మృదువాతహి మా ౦బుకణాళిం 

జేర్చినన్ .” ఆము. 5.77, 

“వాని కెపుడూ గోరంతలు కొండం 

తలు చేసీ ఇెప్పడం. అలవాటు, వా 

డేదో మాటవరసకు పలకరి స్టే త నేదో 

మతు డంటున్నా 'జేమిటి ౪ ర? వాం 

గోర దివియగా నే జే పాటు 

కొంచెము క ల్సంచుకొను 
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టతో వివరీతముగా 

ముంచు, 

గోటితో గీజీనంత మా|కాన 

వ త వాజునంతటి (వవా 

హాము వచ్చిన దనుట వాచా 

ర్భము, 

ఇల నిట్లలి గోరం దివియ చే ణి 

పాటున్ , 5 కళా, 5.693. 

గోరపడు 

ఆశ పడు, 

“గేరపడి గడించేవి కోటకొలందులు, 

అారి తూరి నోటికి దగ్గంత గాదు.) 

తాళ, సం. 9.249, 

గోర బోవుటకు గొడలి 
తాళ్గ “సం. 9.285. 

చూ. గోటితో పోవుపనికి గొడ్డలి 
యెందుకు లి 

గోర బోవువనికి గొడ్డలి యేల? 

స్వల్ప శమత్ోో నరివడు 

దానికై. 

చేయు "బందుకు ? 

కళా, 7.267. 

చూ, గోటితో పోవుపనికి గొడ్డలి 
యెందుకు? 

గోరవోవు 
ముక్క_ పోవు. 

“నోరి మాట కం 

వోయెలి భాగ. స్కాం 4.42. 

అనుళు నేటి అలవాటు, 

“ఏ మయింటబే?ి అదామాటంే నీ కేం 

"మొక్కా పోయిందా లి) వాం 

వెద్ద (వయత్నము 

| 
| 

శ 

| 

వరిణ ' గోరింపు బంతులు 
ఒక పిలల ఆట, 

గ 

గోరింపు లాడు 

గోరాడు - కొట్టి కోరాడు, 

“త్రొలి చేలుప్రుల మూక దురములో 

గోరింపఫు, లాడి తాండవ మాడునట్లు 

గాదు’? నిరం. 8.9, 

గోరిడు 
గ్లు, 

C౧ 

“మడిచి యందిచ్చునపుడు గో రిడుదు6 

గేల.) నెష. 8.84. 

గోరీ కట్టించు 

రూపు మాపు, 

“నగేరీ కటింపమె కాకవిపతతి కరి కొ 
లు థి 

నడు హేలాపురిక్ ఎ 

గోరు గలు 
య 

గోళ్ళు స్త్రీ మంగలి సాధనం, 

“ఫదను గోరుగండ్లం బదరక కొందలణి, 

నానా, J4రి. 

కండ్లు చెటీకి.’ సానందో. 8.105, 

రూ. గోరుగోలు, 

గోరు గాలము 

నోరులా౦టి కొన గల 

గాలము, | 

| గోరుగొండి 

దన యేమి గోర, 

| 

మొన వాడిగా వలుచగా 

తట్టి చే దున ఇ నువ కడ్డీ, 

నే ప మాట గోళ్లు తీయుట 

కువయోాగించే మంగలి క్ 

ముట్టునకే ఉవయు క మను 
ఠి అటి 

తున్నది, 
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“గేరుగొండును యామికలు కొని 
తేరణు 

పండితా, ద్వితీ, మహి. ఫుట. 22, 

రూ, గోరునోలు. 

గోరుచిక్కుడు 
ఒకొక (పాంతంలో గైర్ 

మేర పిలువబడు చిక్కుడులో 

ఒక జాతి, 

మొటిక్కాయ, గోరు 

చిక్కుడు, సౌళేకాయ అని 

దీనికే వేళ్ళు, 

గోరు చీరణము 

ఒక రకమైన ఆలి, 

శర 

గోరుచుటు 
oa) 

గోటి [క్రింద | వెలిషొనన లేచే 

రుణుపు, 

గొరుచుట్టుపై రోకటిపోటువలె 
ముంచే బాధ భరింవ లేక 

వురింత 

బాధ యేర్చడువట్ల ఉవయో 
గించే సామ్యం, వలకు బదులు 

ఉవమా వాచ కా 

(పయు క్ష మన్రతాయి, 

కకకా(క్ష చెదిరి సంగరముఖంబున 

హాచ్చిన రాజవంశమున్ , గూంకటి 

(వేళ్లతో చెణీకి నోతవభంబును జేసి 
నటి యా (వేంక ఫుంగీడు గాక (పజ 

వేదం దలం చిన గోరుచుట్టు పె, రోకటి 

వోటుచందముగ రోసనీ జనుల్ నను. 

జూచి తిట నేల? జెమి. 1,64. 
ఈ ర 

చూ, గోరుచుట్టుమోద.. 

ఉండగా డానివె 
రె 

లన్న్ 

గోరుచుట్టుమీద రోకటిపోటు 
రాధా. 2.175. 

చూ, గోరుచుట్టు పె... 

గోరుపడము 
నల్ల కంబళి, 

గోరుపు లాడు 
బంతి యాడు, 

“గురుకు చ గుబ్బచన్నుంగవ గోరుపు 

లాడును బుట్ర చెండ్ల లం 

చం దా, 2 12%, 

గోరుముద్దలు 

చిన్న పిల్ల లను మురిపించి తిని 

పించు ముదలు, తలి వీలనికి 
ఏ య లం 

"వకు ముదలు, 
లి టు 

గోరుముష్టి 

గోజాడి అదుగుకొోని తినుట. 

గోరు మునోేడాకా చెట మని 
a) 

వీలలు తోడివీల లవద ఉన్న 
లం C౧ © 

తినుబండారాలను కొనరి కొనరి 

తీసికొనుట వె వచ్చినది, 

చూ. గోర్ముపి 
ఓ 

గోరు మోపేంత స్థలం కూడా 

కాలా కొది నల మైనా 

(లేదు). 

“వాళి ంట్లో గోరు మోపేంత 
థి 

కూడా లేదు. బంధుబలగం అంతా 

వచ్చి వాలీందిలీ కామో 

గోరు రాజనాలు 

జక రక 'మెన ధాన్యం. 

గోరు వెచ్చ 
నులి వెచ్చ, 

సలg 
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నోటికి చెచ గా కనిపించేంత 

అనుట, 

కవోప్లం. 

“గేరువచ్చ నీళ్లలో స్నానం 
చేయడం మంచిడి,” వా, 

గోరొ తులు 
అలానే 

నఖతుతములు, 
“నమూవి పీడల జింతిలు పరాకన( 

బోలె నగోరొతుల కం జనుగుబ్బ 

లాసయిలి కళా, 7.166, 

గోర్షొండి 

గోరుగల్లు, 

వాడి గోరం డిం గన్నులు దోడి 

యన,” ఫీమ, 6.100. 

చూ, గోరుగొండి. 

గోర్చిళ్ళార్చు 

చెండువలె ఎగుర జేయు, 

రామా. 6,206, 

గోర్ముషి 
on) 

గోరుముస్టి, 

“దీ యుతు లౌవారికి సెతమున్ గట 

కటా! యూరూర నోర్ముప్టి యే, 
గతిం నానా, 5, 

చూ, గోరుముపి . 

గోలతనము 

అమాయక త్వము, 

పెన్, గోలతనంబునన్ మగండు 

కొట్టిన)” పాండు, 4.144. 

గోవతనము 
దుర్మార్గము. 

ap 

“మీవీటి|ముచ్చు లేవురు, మౌావీటం 

గన్న పెట్టి మణిభూషణముల్, గోవతనం 

బునం చెచ్చిరి, నీ విటు సేయించు మెల 
య 

“నేరము కాదే? దళ, 4.24, 

గోవ మొలతాడు 

"ముల లెడు, 

మగవాని మొల తా డని 

ధ్ర, ర, ఆడవాళ్ళకు మొల 

తాడు వేసుకునే 

అరుదు మతి | 

గోవాళ్ళు (ళులు 

యువకులు, విటులు, 

“లతిమిరంప్రు వయసు గుబ్బల, కొమ 

రాలవు నీకు దగినగో వాళ్ళ మహిన్ , 

చిమకి గనరాచె ముటీసిన, మము 

'జెనకిన నేమి గలదు మద మేమిటికిన్ 9)” 

మను. 4.88, 

ఆచారం 

గోవావుల కోడెలు 

పోట్లమారి కో డెదూడలు, 

గోవావు లనగా దుష్ట మగు 

గోవు లని వావిళ . ని, 
యn 

“తలపోంతల్ దల లెతెం దాల్మి సడ లెం 

దాపంబు దీపీం చె జేంతలు డించెకా 

ధృతి వీడుకోలు గొనియెకొ జె చవాఅెం 

కన్నీరు కోోర్కులు గోవావుల కోడె 

లె నిగిడె సీగ్గుల్ దూర మై పోయి ఎ) 

విక. 4.154. 

గోవింద కొటు 
6 

నిరననగా చనిపోయె ననువట్ల 

ఉవయోగించే మాట, 

“తన మామ తన కేదో యిసా 

వీడు ఆదరా బాదరా పరిగెత్తాడు, 

లో-గా వాడు గోవింద కొట్టాడు. 

పోయింది కీబ్ద లలో 
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“వాడు గోవింద కొట్టా డట. నీకు 

"తెలుసా లి) వా, 

గోవిందా అనిపించు 

ఇక చాలు రా అనిపించు, 

66నే విందా యనిపించుకవులు వేవేలు 

సుమో.” గీర, గురు. 20. 

గోవువెంట తగులు కోడెభంగి 

ఎప్పుడూ నిడువక - వెన్నంటి 

అనుట, 

కాస్త విద్యావంతులు నంభా 

వ.ంచుకొనునముడు ఉవయో 

గించే వలుకుబడి, 

ఇది. భాగవతంలోని ఒకా 

నొక సద్య భాగం, 

“వా డెపుడూ ఆ అమ్మాయి చరుగు 

వదిలేట్లు లేడు, గోవువెంట దగులుకోజె 

భంగి అన్నట్టుగా ఉంది విడి వ్యవ 

హారం.’ వా, 

గోసడచు 
నిందించు, 

“మనలకా ధూర్జటితోడ గోనడంచి 

కామధ్యంనీ పట్టిక పొం,డని చశాం 

కునిం జూపి...) నిర్వ, 2.98. 

గోసన వుచ్చు 

దాటించు, సోపు ణ 

చేయించు, ఘోవించు, 

కళ గేసనంబులు వుచ్చి సర్వస్వ దాను 

లగుచుండిరి.) కోమా. 11.59. 

66 దానీ యుకా, గెఅగొలి వీట సెలెడల 

గోసన పుచ్చిన” దళ. 10.126. 

“తనదు ర్య్వారతర (ప్రతాపమున( జిత 

స్నే వాముల్ గటి సేయు నితం డెటి 
వ్ రు, 

విదస్థండా దలయప నోహోహో యంచు 

లోకంబు గోసనపుచ్చక్ ౫ 

దక, 1.7. 

భూ, నోసన పుచ్చు, 

గోన నాస ఉదయించు 

ఘోవణ బయలుదేరు, 

జారంతా గువ్వు మను, 

66జ్ఞా బ్టోప్ర శాఖల సాంగుచున్నది రట్టు, 

గుణీ లేక యుదయింవె గోస నాసి 
నివ. 5.71. 

గోళ్లు కుతికంటు 
ఒక నగ, 

లు. నోళ్ళ కుతికంటు నుని సెక తె) 

రాధి, 1.98, 

గోళు గిలుకొను 
(గం ఉం 

ఏ వనీ పాటా లేక ఉండు, 

“వాడు పొద్ద సమానం గోళ్లు గలం 

కంటూ కార్చుంశే ఆవిడ మాతం 
ఏం చేస్తుంది ౪ వొ, 

గోన మీటు 
౧౧ 

గోళ గిలుకొను, 
౧౧ ౧౧ 

సిర్వాపారిగా ఉండు. 

“పనుల కొడ ల్య౦గక శ్యామిను 

లి ద్ద అటు గూడి గో ళు మీటుచు 

దాదుల్ ,..* కుక. 2,లిశి8, 

“వాడు పని లేక నోళు గిలుకొంటూ 

కూర్చున్నాడు.’ 7 ల 

గోళు రాచు 
౧ 
కలబడు, రాపాడు, 

“ఆయెొల (పాయమున్ భవదుదం౭ చిత 

క్రీ ర్రియు గోళ్లు రాదలాం గాయబా. 

డా కెపె నలిగి కత్తులు నూజణుచు.. ఏ 

కళా, 65, 

వో, 
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గొడుగీతములు 

ఒక విధ మైన జానవదగీత | 

ములు, 

నా డివి వానిలో ఒకవిధ మైన 

నిరి రి షవిభేదం కావచ్చును. 

“గాడ ములు వాడుచు శి” 

కోనా. 6.45. 

గౌతముని గోవు 
తగిలితే చాలు వడి చచ్చి 

పావము చు ట్టు కొనునట్లు 

చేయునది. ఒక కథను 

“ఒండొకండ వెన నిపుడు నీపిండి 
యిడ మె, (వాహ్మణుండ చాట మా 

చేత |బదుకం గంటి, తడవం బని లేదు 

నిన్ను గౌతముని గోవు వనుచు వాదించి 

దిడిచిన నా(గహీంచి.? మను. 4.90. 

గొదకట్టు 

అట్లు కట్టిన కట్టు, 

ఆము, 6.81. 

గొరి కుంకుమలు 

ఒక రక మైన ధాన్యం, 

వాంస, 4.128. 

గొరుకాకి 

బొంత-కాకి, 

(టౌన్, 

గొళి పలుకు 

బల్లి శకునం, 

ఫలానా వారం ఫలానా 

దిక్కున పలికితే ఫలానా 
ఫల మని చెప్పే ఓక శకున 

శావ్రం, 

(_గకగాదలు 

కదలి పోవు. 

(గక్కి-లువడు 

- నడలి బోవు, 

(గక్కుమి క్కునక 

క్రి మ్మనకుండా ఆ ధ్వన్యనుక ర 

ణ మై ఉంటుంది. ఇలాంటి 

వింకా -కయ్ కుయ్ అన 

కుండా -- కిమ్మనకుండా లా 

ఆ ఊ అనకుండా - కిక్కురు 

మనకుండా. . 

“కదలక మెదలక 
కనక. 

పండితా. పథ. పురా. పుట. 808, 

(గక్కు- మిక్క-న లేక 

ఏమీ అన లేక, 

మనకుండా, 

(గక్కు_ని 

కిర్కు రు 

థ్వన్యనుకర ణము. 

“ఆక్కి_ళ్ళు వడి (గక్కు_ మికు... న 

లేక్క యున్న వారల జూచి. 

బస. 6.179. 

(గగులకా డగు 
౧ 

ఛున్నాభిన్నత నొందినవా 

రగు, 

“తలలు వీడంగ విద్యాధ రుల్ పజ -చిరి, 

(గగులకాం డర ఖిచరవరులు,”) 

పారి, 5.87. 

(గచ్చ కదలినట్లు 

(గ చ్చ వాద కదిలించినటు. 
య 

గలగల మని, 



(గ చ్చ పూ 668 (గ హా|గుకి గా 

(గచ్చవాద కదిలించిన వ్వడు 

గలగల మని గ చ్చకాయలు 

రాలును, అందువై వచ్చిన 

వలుకుబడి, 

“పుణ్య వాహిని నిటు వా, కుచ్చితి వని 

వడి నందటు, గచ్చ కదలినట్లు గువ్వ 

కరిగొని తెట్టన్ . జెమి, 4.72, 

(గచ్చపొద కదలించినట్లు 
య 

గలగల మని, 

“6క్ర-చ్చితు రా లెన యచ్చపలలో-చచనం 

జూచి పౌరు లందటజు గచ్చుకొని గచ్చ 

పద  గదలించినశె వడి విచ్చలవిడి 

నోరికి వచ్చినట్లు వచ్చానికి వచ్చు 

వారును.’ సారం, లె.217. 

చూ, (గచ్చ కదలినట్లు, 

(గదగోరు 
(ఎ 

దొంగల పనిముట్ల లో ఒకటి, 

[(గహచారము 

దురదృష్టము, 
0 

గ పాబలము నరిగా లే 

దనుట, 

(గ హనంబారం బట్టి జీవి 

తంలోని ఎగుడుదిగుడు 

లుంటాయన్న జ్యోతిళ్ళా నం 

వె ఏర్పడినది. కాని చెడుగా 
ఉన్న దన్న అర్థంలోనే గ్రహా 

వారం ఉవయు క్తం కావడం 

విశేవం, 

(గహచారము చాలని 

గహబలము చక్కగా లేని, 

దురదృష్ట పుదినా లనుట, 

జ్యోతిశ్నాన్ర రీత్యా వచ్చిన 

పలుకుబడి, 

వరనారాయణ శత, 20. 

(| గహణారం చాలనప్పుడు ఏం చేసీనా 
వ్య తిరి కమే అవుతుంది,” 

(గామాశ్చము 

గాడిద, 

(గామ్యక ర్మము 

మెథునము, 

(గామ్యధర్మము 

మెథునము, 

46, .(పాయంపు టింతులకును (గ్రామ్య 

ధర్మంబు లేక న్నం గలుగు దుఃఖ 

మెం తని వచింప వచ్చునో.) 

వహాంస, 8.206. 

చూ, (గ్రామ్య సుఖము, 

బౌ 

(గామ్యసుఖము 

మెథునము, 

చూ. (గ్రామ్య ధర్మము, 

(గాసవాసములు 

తిండీ, బట్టా, 

“వచ్చు నాదాయములు (గాసవా'సము 

లకుం గాంగ దినములు గడె... 

పహాంస, 2.152. 

_(గాసవాసోదై న్యం 

తిండికీ బట్టకూ లేక పోవుట, 

కవాడి (గవహాచారం ఆలా ఉంది. | (గుక్కగొను 

అందుకే షొ డయు పోఆయాడు,?? (తాగ వేయు, 



(గుక్క (గుక్క 664 (గుక్క గుడ్డి 
WORE 

(గు క్క గొన్న టి యా వంభ జుం 

డుండ.? _ వారిళ్న్చ, పూర్వ. 802. పం. 
(గుక్కలు 

(తొగు, 

“కిక్కురు. మన మృ రం లును 

పార. 6.122. 

(సుక గ్రాలు (మంగు 

(గుక్కిళ్లు (మింగు, 

గుక్కలు (మి ంగుచుక వెడగు 

గొలల సుదుల నెంత పాడినకా్టి 

- గుంటూ, ఉత. 12. 

(గుక్క ల్ల వియు 

ఊపిరి యాడక పోను, 
“గుక్కి_ శ వియంగం జాచ్చె రవికిన్ +”) 

కవిక. 2.150, 

గుక్కి త్ల (మింగు 

1. గుటకలు (మింగు, 

6 గుక్కిిల్ [మింగంగ6 (గొత “నెత్తురు 

పెటు 

వాగు ల్పాం8ి6 (గ వ్యాదులున్ ౨) 

శా, మా, 2.52, 

“గుక్కి_ళ్లు (మింగుచు. 

రాధా, 4.105, 

౨, ఆశతో-గుటకలు చేయు, 
“నాకబలి సంవిధానంబు లాచరించు 
వారల గనుంగొని (గుక్కి_ ళ్డు 
(మింగియా... శుక, 2,160. 

“కోకిల వాత బు (గుక్కి_ళు (మిం 
గించులి హర, 3.35. 

(గుక్కుమి క్కనక 
ఒక్క మాట వలుకక, 

“త్రక్ష్కు_జంబుగ నబి నాపోళనముగ, 6రన్సిగ్రీ ర వులుం బోలె (గుక్కు_ మి క్కు_నక 

(దోచుకొనియును, 39 

పారి. 5.1రి. 

ఒక్క- మాట అనకుండ, 

“ఫం డీయలు (గుళ్ళ దన్నిన (గుక్క 

మివ రనక యాతని నుక చల్లాలి 

గుచ్చి కాగలించుకొను 

గట్టిగా కాగిలించుకొను. 

“నీ కంక మోవాంపుదేవు అెవ్వ రంచు 
సతిని గిచ్చి కౌంగిలించుకొని యె త్రీ 
యక్కు_న.. కళా. 7.285, 

(గుచ్చి గుబ్బ యడుగు 

చెప్పా చెవ్వు మని జలవం 

తము చేసి అడుగు 
“...ఇంతేక మున్నిది యెన్నండును 

విన్న యది గా దిప్పు జెప్పగిది నొద వెం 

జెప్పు మని (గుచ్చి (గుచ్చి యడుగ.. 

కళా. 1.202, 

పకె్య్ళారలు సె స 

గుచ్చెత్తు 
అద్ది యెత్తు, ముంచు, 

“గొజరగినీరున (గుచ్చెత్తి తి కఫురాన, 
రంగు మోట లోన రంగు వెచి. 00 

“వమ, 1.88. 

(గుడింగిలాయి 
a 

ఒకే రకమెన చేక, 

_గుడ్డికన్ను పాదుసా 

రు బేదడు, 

(_గుడికామంచి 
(శి 

గొడుగునగడి, 
Ce 

శర్మ 
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అ ణ్ కు యు న్న 

వ. యమ్మ [59 సారం. 2.805. 
చిలి వం వంటిమాట, 

ఏ మల్లభూ, వెరా. లి, (గుద్రిజ్ఞి 

(గుడ్డి కొక్కిరాయి కన్నెజ్జ, కొవము, 

ఫై (గ్రుడ్డు ఎల్బ్డవడును కావున 
(గుడ్దగవ్వ వచ్చిన వలుకుబడి, 

గుడ్డి కాసు. “ఆకటు | (గుడేజి బాదరాయణుని 

(గుడ్డిదీపము మింద.” ఫీమ, 4.12, 
అ 

వెలుగు లేని చిన్న దీపము. (గుడ్డ కొల్పదిగ కన్నీరు (గుక్కి- 

గుడ్డదొరతనము కొను 
గుడిదర్చారు, కండ్ల నిండా నీళ్ళు పెట్టుకొను, 

ష్ చూ, గుడిద ర్చారు, లెస్స "తెటువాటు గొట్టితి లె మ్మ 

గుడిబేరము ష్ టంచు, (గుడ్డకొలందిగ 6 గన్నీరు (గుక్కి_ 

U G కొనుచు” శుక. 8.197. 

తెలివితక్కు_వ బేరము, చూ. (గ్రుడ్లనిండా నీళ్లు పెట్టుకొను, 
(బాక్, కళ్ళనిండా నీళ్లు పెట్టుకొను, 

_గుడ్డివడు గుడ్డు తినుటయె గాక 
చీకటివడు, గూ డెక్క కూయు 

“కాన్ని దేశంబు లిరుల చే (్రద్ఞ విరి +” చెడ్డవని వేసి దానిని బాహో 

శరం 1 క్ష అ 

G “ఏమేమో | (గుడు డింటయుం “గాక 
కాకతాళీయంగా, 

గుడ్డ వాని చేతిరాయివ లే 

ఏదో తగిలిన దనువట్ల అను 

సామ్యం, 

(గుడ్డివెన్నాల 

మసక వెన్నెల, 

(గుడ్డులోపలి చిన్నకూన 
పసిపాప, 

గూ డెక్క. హసెద వీ వేశ్యయుం 

దానీయు నీ కన్నుల కెంత (పీయ మైన 

నయిరి గాక నీక సరతుగా నిటు పలుక 

చెట్లు నోరాడె.? భోజ, 7,171, 

(గుడు మిడికించు 
య 

గుడ్డు మిటమిట లాడించు, 

క్రీడా, ఫు, 7కి, 

(గుడ్డు మెజము 

(గుడ్డుజీమి మూాచు 
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“౫గవిలో బెబ్బులి డాలగి (గుడ్డు మెలి 

మంగా గాంచి రా జేసె నేయ వడిన్ 

బాణము వెంటనే.’ 

నును, 4.46. 

(గుడ్లు వెలి కుజుక నొక్కు 
బాగుగా నొక్కు, 

“ముిడ యొడిసి పట్టి (గుడ్డు చెలి కజుక 

నొక్కు చు... కళా. 8.278. 

“గుడ్డు బయటికి వచ్చేటట్టుగా మెడ 

నొక్కి నాడు. >) వా, 

(గుడ్డు వెల్కుజకు 

(గుడ్డు బయటికి వచ్చు. 

గొంతు బిగుసుకొన్న వ్వశూ, 

(పాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న 

దని చెవ్వటకుస్నూ వాడు 

కలో గుడ్డు బయటికి వచ్చి 

నవి అంటారు, 

“గుంతలో బడ (గుడ్డు వెల్ము_ణిక 

నాల్క, నడుము గజుచుక నజచుచు 

జెడిని మడిసె?? వహాంస. 1.198. 

(గుదులాడు 
© 

కొటాడు, 
య 

వళ్చిమాం| ధంలో అతి వచు 

రంగా వాడుకలో ఉన్నది, 

(గొచ్చి కోరాడు 

తవు. 

6 పాభవంబున దోర్గండబలము మెజసీ, 

(గొచ్చి కో రాడీ (తవ్విరి కుతల మెల్ల.) 

భాగ, 9.205, 

ఘంటాసథము 

1. రాజమార్లము, 

కకలువడ బులు గట్టి ఘంటాపథ్గము 

అందుల బొడవుగా నునుంబట్టుపడగ 

"తె తి రుక్కాం, 1.18. 

9౨, రాచబాట వంటిది, 

కొట్టి నవిండ అనుట, 

“వేదశాస్త్ర, పురాణాది విద్య లెల్లం 
ay) 

'దరుణి నియాన  ఘంటాపథంబు 

మాత.) 

ఘంటాపథముగా 

నిశ్చయముగా, 

ము క్షకంఠంతో అనుట, 
రాచచబూటలో నడచినట్లు 

నిరాఘాటముగా అనుట వై 

మాటిమూటీ వచ్చిన పలుకు 

బడి, 

“నిదురమబ్బున నున్న నన్ని టీని 

నెను, బొరడుయబోక ఘంటాపథమ్ముగ 

నిగమములు.”) వ్యాఖ్యా. చాటు, 

తె, బొ 

విష, 2.49. 

ఘటదాసుని చేయు 

నాకరుగా చేయు, 

కః చ మనంబున, దలచిన 

రుదు చెన ఘటదాసునిం జేయుదు( 
గామునింటికికా.’” మార్క_ం. 1.21. 

ఘటన 
_ద వఘటన, 

చూ. దై వఘటన, 

ఘటన చేయు 
సంఘటిల్ల జేయు, 

“కలిమి యంగంబు లెల్లను ఘటన 

చేని? పార్వ. ౧,959; 

ఘటనపడు 
సంఘటిల్లు, 
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“నకలలకుణగంథవి సారసార, పటిమ. 

లన్నియు నొకటిగా ఘటనపజఆచి, 

లక్షుణ(గంథ "మొొనరింతు ౨) 

ఆనంద, 1.2, 

ఘటాఘటీలు 

ఢేమాహామోలు 

“నీపో! భేదము లేదు నిండు సభలో | 

న్. క్ర 0తమా తే ంబు "సామా 

ామోలు ఘటాఘటీ అతిరథుల్ 

క్ కా. వీసాము లే లా? హీ 
ధికఫావముల్ .. .?) 

ఘట్టకుటీ_పభాతము 
చేనినుండి తప్పించుకొన వలె 
నని అంత అవనవడాడో 

థి 6 

వడవలసి వచ్చి 

నది అనువట్లు ఆనే ఒక 

సుంకము చె టి ౦ చు పాకను 

తప్పించుకొనవలె నని ఒక 

బండివాడు రాత్రంతా [వయా 

ఆం చేశా డు. కాని తుద 

"కేమో తెల్ల వారు. నప్పటికి 
ఎదుట ఆ తావే కనివిచింనట్ల- 

తెలుసుకున్నాడు, 

“ఘట్లకటీ ప్రభాత మన౭గా నిదివో 

పరికించి చూడలన్ ౨ కళా, 6.249. 

దానివా తే 

ఘణంభఘణలు 

కఘుణఘణలు. 

ధ్వన్యనుకరణము, 

ఘణిల్లున రంకె వై చు 

ధ్వన్యనుకరణము, 

వకాహా, 10.8. 

2 “ఘణి ఘణిలున వెచు ఘన మెన 
య య a 

 రంకెలలి వ్ర, 8.105. 

ఘనం పఅదు 

ఉగ్గడించు గొప్ప సేయు, 
౧ 

కొొండాడు, 

| “అని నెనరు ముట్టం బూనిన కసుమొ 
యుధు వూనికి వ(జాయుధుండు ఘనం 

పజచి, కవమూ, 4.47. 

మనమ చేయు 

గవ్చ చేయు, 

“నెటిగొప్పు కొనగోర నివిరి చూవెద 

జెలి నీ వది ఘనంబు చేసి 
సారంగ, 2.226, 

| 

నన్నయ, 

కొనెదు.”) 

ఘనాంతస్వాధ్యాయి 

చూ. ఫఘనాపారీ, 

ఘనాపారీ 

ఘనాంతం వేదం చదు వ్రు 

కన్నవాడు, 

వేదంలో (వతి దుం శానికీ 

పదము, జట, ఘనము అనేవి 

ఉంటాయి, ఘనం ఆఖరుది 

కనుక కూలంకషంగా చదువు 

కొన్న వాడు అనుట, 

ఘమ్మను 

గుమ్మని వాసించు,. 

ఘలుఘ లను 
య aa) 

రాధి. 1.99. 

ఘలు రను 
aa) 

థధ్వన్యనుకరణము, 

సారం. 8,28, 
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ఘళుకు ఘళుకు మను “యున్మును కపురంపు జగతి కూర్చుండి 
శబించు, తనక ౮౫ వాల్ళీ, 3-101. 

299 ఇ న జ్య 

ధ్వన్యనుకరణము. లను. నిచుచ్చంపాణి వల్ల కీగంఫ 
ఘుటిక (మింగిన సిద్దునివలె 

రనసిద్దుడు రనఘుటికను 
[మి ౦గ నట్లు - మౌనంగా; 

క్రి మృ్నకుండా, 

| సారం, శి.164. 

ఘుణాక్షరన్యాయముగా 

బుది పూ ర్వ కంగా శాక 
యు 

యాదృచ్చికంగా యేర్పడినది. 
ఒక పురుగు క[రను తొలిచి 

నహ్వడు అందులో అత్షరా 

కార నామ్యుం యీ ర్పడిన ట్లు 

అనుట, 
6 పతిపద్యముం జో ద్యముగాం, గతిం 

జెప్పిన నొప్పు6 గాక కృతి నొకపద్యం, 

బతిమయూఢు. డన జొకతం, (బతిపా 

దింపండె ఘు ణాత్షర న్యాయమునన్ .౨) 

విక, 1.17, 

(గుడ్డి వాటుగా అనుట, 

ఘుమ ఘుమ (మోయు 

క. శల్చించు. 

థధ్వన్యనుకరణము, 

ట్లు గేళ్వర పత. జనితవాతాంకర 
వూ రిని శంఖు మపుడు ఘుమఘుమ 

(మోసెన్ ఏ పారి, 2,758. 

ఏ, వరిముళించు, 

“మ లైపూలు ఘుమఘుమ లాడు 
తున్న వి, వా, 

ఘుమ్మను 

పరిమళీంచు, శబ్ద ంచు, 

స్వరమ్ములు ఘుమ్ము రనియె,*” 

, రి, 

'ఘోటక(బహ్మచర్యము 

ప్ లు చిక్క_క (బ్రహ్మచర్యం 

నెజుపుట, 

గుజ్బ ము ఆడుగుణ్డం కనబడే 

దాకా (బ్రహ్మచర్యం అవలం 

బీస్తుంది, అందువై వచ్చిన 

పలుకుబడి, 

“కదిసీ చూడ ఘాోేటక (బహ్మా 

పీంగళాజపంబు పిలి కీల, 

మజగరోపవాస మల బక ధ్యానంబు, 

నక్క_వినయ మిటి నయము తెల.” 
ఉం య 

వజ, 2.19. 

చర్యంబు, 

చంకక జలు 

కుంటివారు నడచుటకు చంకల 

[కింద ఆధారంగా పెట్టుకునే 

కేజిలు, 
లు 

చంక కాళ్ళు 

చూ, చంకకణలు, 
అ 

చంక రెక్క 

ఎక్కు_వచనన్ర తీసుకొను, 

నిరననగా అనుమాట, 

“రెండు సార్లు పలకరి సే చాలు, వాడు 

చంక "కక్కి కూర్చుంటాడు.) వా, 

చంక చేతులు కటుకొని 
రు 

చేతులు కటుకొని వినయ 
(A) 

ముతో, 
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॥ 

చంక. చంక 

“వాళ్ళ న్నయ్య దగ్గర ఎప్పుడూ వాడు 

చంక చేతులు... కట్టుకొని నిలబడ 
తాడు,’ వా, 

చంక చేతులు వెట్టుక 

చేతులు కట్టుకొని, 

“నిలుచుండి చంకల చేతులు వెట్టుళ 

కిరీట, ములు గల రాజులు కొలువు సేయ, న 

చంక జేతులు వెటుకొని 
చక 

ఏనయముతో, 
సారం, 1.62. 

“నిలుచుండి చంక చేతులు కట్టుకొను 

వాడె కొలువ రా రే మంచు ౫లియ 

సాంగం) కవల, 24. 

చంక టివాడు 

చంటివాడు, చంక లోని బడ్డ, 

“వాపోవు చంకటివానిం బో చెచి, గ 

గౌర. వారి, ద్వి 1055. 

చంక తాళి 

చంకలో తగిలించుకొను 

మూట, 

శ, ర, 

చంక దుడు, శరణారి 
G థి 

అననురూవవవ_ర్తన, 

పె శేవూ అభయం కోరుతూ 

వచ్చినట్టు నటి స్తున్నా, కటు 
ఠా లాను 6 

టకు కర తీసుకొని వచ్చి 

నటు, 
సక 

“శర చాపధారణంబున్, బరమ మన 
శాంతి దాంతి పరిపాకంబున్, బరి 

జంక దుడ్డును, శర కా రియు 

నగెడునట్టి చందము దోంచెన్ ౫ P 
కంప 

హారవి. 7.17. | 

“భరణీశ! చంక దుడ్డును, శర ణార్థియు 

ననెడు మాట సరి వచ్చె మునీ, శ్వర 

బాధక మగు నీదు, శ్చరితము పరికింప 

మిగుల సాహసీ వరయన్ ౨ 

వారి, 2,149. 

చంక నాకి పోవు 

చెడిపోవు, 

“ఆ కేసు కొ త్రవకీలుకు ఇచ్చాను. ఆడి 

శాస్తా చంక నాకి పోయింది. ఇవా, 

“నామాట వినక పోతే నీవే చంక 
నాకి పోతావు.” 

చంక బిడ్డ లూడిపడునట్లు మాట 

లాడు 

కావ. 

చవముత్కా-రముగా, హోన్య 

ముగా, గడునరిగా మాట 

లాడు, 

క. మన మాదట వేడిన మాటు 

వల్క_6(గాలం గొం కడు నంచు మా 

రిపుడు గో లని చూడక రను "నేర్చుం 

బో చంకల బిడ్డ లూడిపడ సారస 

లోచన మాటలాడంగన్ ౨) 

విజ, 8.84, 

చంకలబంటిగా మెసవు 

కుతుకబంటిగా తిను, 
IRE 2) 

“చగంకల బంటిగా మె'ససవిలి 

క్రీడా, పు, 56, 

చంకలు ఎగుర వేయు 

నంతోషీంచు, నసంబరవడు, 

“పరీక్షలో ప్యా సయ్యా నని వాడు 

చంకలు ఎగర వేసుకొంటూ వచ్చాడు. 9) 

కామె 

ధూ, చంక లెగుర వేయు, 
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చంకలు కొట్టుకొను 

నంబరవడు, 
ee. మనపీల్ల నిస్తా మంశు వాడు 

చంకలు. కొట్టుకొంటూ వస్తాడు. 5 వా, 

౮ * చంకలు ఎగుర "వేయు, 

చంకలు గుద్దుకొను 

చూ. చంకలు కొట్టుకొను, 

చంకలు గొట్టుకొను 

నంతోవీ.0చు. 
“కలిగొటు చూపే చంకలు గొట్టు 

కానుద మే, మాలతి 7 కొను మలై 

పొన్న రెల్లు” 

నలచ, 68.280. 
“వానిశాఆ సీ వస్తుం దని తెలియగానే 

భార్య చంకలు గొట్లుకొన్నది. CMH 

చూ. చంకలు తట్టుకొను, 

చంకలు తట్టుకొను 

నంబరవడు, 

“తన దత్తుతల్లికి జబ్బు చేసిం దే 
సరికి వాదు చంకలు తట్టుకొంటూ 

బయలు జేరాడుఎ వా, 

చూ, చంకలు కొట్టుకొను, 

చంకలు తాటించు 

నంతోపించు, 

చంకలు కొట్టుకొను అసి 

వాడుకలో ఇది కనబడు 

తుంది, 

“బలిరా తేరటం బేరం దక్క నియ నీ 
పెంగారకుం డంచుం జంకలు దాటిం 
చుచు.. పాండు. 38,67, 

వాళ్ల తార చచ్చిపోయా డని నిన్న 
ఉత్తరం వచ్చి౦ డి. వాడు చంకలు 
కొట్టుకొంటూ వెంట నే బయలుబేరి 

పొయ్యాడు. ఎలాగూ ఆఆ న్తి వీడికి 
దక్క_వలనసీండే గాం వా, 

భూ, చంకలు కొట్టుకొను, 

చంకలు వె చుకొను 
చంకలు కొట్టుకొను, నంబర 

పడు, 

రాదు గడచిన వెత  దుఃఖపడం 
రాదు...” రామలిం, 

చంకలో పెట్టుకొని పోవు 

౦చుకొని వోను, 

6g ఆర చస అజా(గరి తా ఉన్నా ముం శే 

వాడు దొరికిం దాన్ని చంకలో సెట్టు 
కొని వోతాడులి” వా, 

రూ. చంకను పెట్టుకొని పోవు, 

చంక వె చుకొను 

చంకలు కొట్టుకొను, 

ఇది నంతోవసూచకము. 
“సంతసము నాపంజాలక చంక వెచు, 

కొనుచు నొకదాంటు గొని 

(ప్రభా, 8.184, 

నంగ పా 

చంగున.... 

దుముకు ఇత్యాదులలో, 

ధ్వన్యనుకరణము, 

కళా, 8.89, 

చంటి[కిం దితికి 

కొంగసువాటున నుంచి. 
అనగా వెంటవెంట తిలు 

గునటువేసి అనుట, 
“ఈరీత్రిం 'జంటి క్రిం దిఆీకి నాతొతు.౨) 

గౌ, వారి, ద్వితీ, పం కి? 
చంటిపాప 

వపసిపావ, 
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చంటివాడు చం[డకజ్ఞ కాల్చిన నివ్వులు 

పాలు తాగే వసివాడు, చాలా వేడి అనుటపై వర్పడి 

చండశాసనుడు నది. _ సడ 
ల “దం డ్రనిప్రలకం కు పెం్యడంబు లగు 

స్ ద్ ట్రీ కా ౦ గ తప్పును ' నటి కన్నులం గోపాగ్ని కణము 

శిమేంచువాడు, ' లరల వారిళ్చ. 8.91. 
“అతనా చండశాసనుడు! నీ సిఫారసు. 

లేవి పని చెయ్య వక్క_డంి” వొ చం(డ్రమల్లెలు 

చండాలవాటిలో _దాహ్మణ 

గృహము వెదకు 

న్యర్థ్మ్యవయత్నము చేయు. 

మూాలగూడెంలో బావన 

యింటికోనం వెదకడం 

వ్యర్థ మే కదా! 

“వసుధ నెం చెనం జండాల వాటి 

లోన, (బాహ్మణగ్ళృవాంబు సదకుట 

(శాంతి గాదె పఫా, 4.160. 

చండిపోతు 

"మొండివాడు, 

మొం౦డరి చల్లచప్పుడు నోడచేర్చు, 
చండిపో తనునట్రిజాడ నున్నాడు.” 

గా, వారి, ద్వితీ, పం కి, 1497-98. 

చండి వడు 

ముండి శెత్తు, 

“మజ్జన కీడాపరాయణం చె చండి. 

వడి కదలమిన్.”) పారి, 5.1కి, ' 

చండి సేయు 

-మొండికి వేయు, కోపించు. 

“చండి సేసీ యడిగినం జక్క మాకం ' 
జెప్పదు,? తాళ్ల, సం, 8.626. 

ళీ చం(డనిప్పులు 

భగభగ లాడు నివ్వులు, 

చం్మడనివ్వుల మంటలు, 

““రవరన మండు "నెెరని చం(డ్రమ లైల. 9 

క్రీడా. పు ప +, 45. 

చం(డలాటలు 

ఒక పిలల ఆట, 
య 

వాంసం 8.146. 

చందనకావులు 

రిక రకమైన బట్టలు, 

పండితా, పర్వ. 807. పుట, 

చందన మలదు 

గంధము పూయు, 

జందన మొక భవళాయ 
పారి. 212, 

| చందమామ కొండనాలిక 

చందమామ  చిజునాలీక 

వంటిది, 

అనగా లెల్ల నిది, మృదు నె 

నది, నన్ననిడి అనుట, చంద 

మామే లలితం. అంతకంజు 

లలి తాలిలలితం, 

| “చందమామ కొండ నాలిక యగు 

గ్రా గొమలి కక.) 

(క్రీడా, ఫు, 57, 

చందమామ గుటకలు 

దొరకనిదానిశె 
రా 

“అలయ 

తావి) 

ఆఫ వడి 
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నోదూద్చుకొనుట. వట్టి ఆశ, 

“ఆందనిపంటి ేమిటికి నట్టు నిగొడ్చెదు 

విష్ణుం డున్న య్యా కందువ క ందమొను 

గుటకల్ విను మో పని గట్టి పె పెట్టి. 

వి వ్రు 2.51. 

చూ, చందమామ ఘుటిక, 
చందమామ (గుక్కాళ్ళు. 

చందమామ (గుక్కిళ్ళు 

దొరకనిదానిక వటి ఆశతో 
= ట్ 

గుటకలు (మైంగుట, 

ఈ ఎలమి సుమహా రమునం "జెర యెత్తు 

నంత (చేమ మది మోజులా. జంద 

మామ చెలులు కెంపు మోవుల సుధకు 

(గుక్కి_ళ్ళు (మింగ, తీతిం గలిగె జంద 

మామ (గుక్కి_ళ్ళు నా౭6డు.?) 

శశాం, 5.187. 

చూ. చందమామ గుటకలు, 

చందమామ ఘుటిక, 

చందమామ ఘుటిక 

వటి ఆశ. ఎదురుగా ఉన్నదసి 
నా 

దొరకనిదాని నాశంచుట, 

చందమామను చూచి గుట 

కలు వేసినట్లు. ఎలాగూ చొర 

కదు. 

పిల్లలకు చందమామను 

చూపుతూ వట్టి చేతులతో 

వినిపించగా తినునట్లు వారు 

నటింతు రని సూ. ని. సరి 

యని తోచదు. గుటకలు 

చేయుటయే ఇక్కడ 

“మనక నిజ మయెం నల చందమామ 
ఘుటిక,?) ఫీమ. 2, 185. 

చూ, చందమామ గుటకలు. 

చందమామ ప క్కె- 

ఒక రకమైన చేవ, 

చందమామ పురుగు 

ఆరు దపురుగు 

చందమామ పులుగు 

చకోరవథీ.. 

చందా కెంపు 

ఒక జాతి కెంపు. 

“మేన 

అంబు. 

చందాదారు 

చందా కట్టువాడు, 

చందుచట్టు 

చందకాంతం, 

చందురకావి 

"లేత కావి రంగు, 

“విశద ముకాదాము రళన. 

"కావి, కలికపు వలువపె 

(బౌన్ , 

జందాకెంపు మించుటొ-డా 

సమీర. 2.67. 

జందుర 

నలవరిం చి. 

మను. 6,5, 

చూ, చం దశావి, 

చందురజోతి 

ఒక రకం బాణనంచా, 

చందురుకూనలు 

నఖకు తాలు, 

చందురువంకలు 

నఖశు"తాలు. 

చం(దకావి 

"లేత కావఏిరంగప, 

రాధి. 1.99. 
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చం[దగోళి నాడు - ఉ త్తరీయంలోని 
చందపు గిన్నె, నూలీపోగు ప్ సివేసి నమస్క- 

అంచు లేని గుండ మై న రించుట ఆచారం, దాసివై 

గిన్నె. వత్వులు నీరు [తాగు 

టకూ, మనం చేతులు కడుగు 

కొనుటకూ ఇ తా దులకు 

అందులో నిరు ఉంచుతారు. 

గోళము అన్నది కొంచెం 

వెడల్పాటి అంచు లేని గిన్నె శే | 

చేడు కూడా రూఢము, 

“మాళనోచితచం(దగోళి యనంగ. 

పాండు, 5.24. 

చూ, చం ద్రపుగిన్నె, 

చం(దపుగిన్నె 

అంచు లేని గుండ మె న 

గిన్నె, 

*-చక్రవాకములకు6 జల్ల గా మంచు 

ర గిం చిన చం[దంపు గన్నెవోలె. 00 

ఉత. హా. రి.86, 

చా. చం(దగోలళి, 

చంద్రవంక 

ఆభరణము, 

చం(దవంకలు 

ఒక రకమైన ధాన్యం. 

చందుని కొక నూలిపోగు 

తగినంత కాకవోయినా 

యెంతో కొంత ఆరాధన, 

చేత నైన కానుక, 

చంద్రదర్శనం 

2 

' వీడులి 

వచ్చిన పలుకుబడి, 

(“కావున సమ సృసా్యమాజ్యక ర్వ యైన, 
యిందిరాదీశునకం గాను కీయవలయు6, 

జం[ద్రునకు నూలుపో గన్న సా మెతగను, 

గాన నే మెన మనళ కి గలకొలందిటి) 

- “ కే, 1.109. 
“మిరు చేసేది గొప్ప సత్కార్యం, 
వేలమిదా లక్షలమోిదా కావలనీన 

పని, చం దుని శొక నూలిపోగు 

లాగా నేనూ ఒక  పడిరూపాయలు 

యిచ్చుకుంటానుల) వా, 

చ 3 ea టు చంపి పుట్ట 

వారికంకశ మించినవా డగు, 

వాడు వాళ నా న్న ను చ ౦పీ 

పుట్టాడు.’ వా, 

“రావణాసురుణి చంపి ఫుటినాడు 
వో ట్ 

వా, 

అనగా అతనికంకు మించినవా 

డని అర్థం, 

బిరనన సూచించు పట్టులనే 

యిది యెక్కువగా ఉవయో 
గిసారు, 

అలానే 

జ్ 

'చంపుక తిను 
వధించు, బాధించు. 

“పడిరూపాయలు ఆప్పు ఇమ్మని వాడు 

నాలుగు రోజాులనుం-ీ నన్ను చంపుక 

తింటున్నాడు.) . వా, 

రూ. ఏటికి చదఠపదరుళి 

చేసుకొ న్న చంపుకు తిన్నట్టు 

వూడు -- ముఖ్యంగా విదియ శ వు టు, రూ, నను చం పుకొన్న స 
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అధ జగతికా, మృడ నీవు చక్క6 జూచిన, 

చంపుడు గట్ట జెడియె మనోభవుండు నిది విచిత్రము 

వధ్యశిల, గాడే నమా, 9.44, 
“చంపుడుగ ట్ర యగు శిలాపట్టంబు "సేవ ఇక్క-డ., 

39 9, BD మెట్టి, కాకీ, 516 చక్క జేయు 

చంపుడు గట్టు 1, నరివజచు. 
చూ. చంపుడు గట్ల, 

చంపుడు ముంపుడు 

చచ్చు పుచ్చు; -చెజుచునట్ట, 

ఇబేదో విెశేషణంగానే ఉవ 

యోగిసారు. 

“దచతిఫుడు ముంపుడు బోధ గాథ 
అన్.) పాండు. 5.224. 

చూ. చచ్చు పుచ్చు. 

చకచకా 

గబగ చా, 

ఆతను ఏ పనెనా చకచకా చేను 

కొని పోతాడు,’ వా, 

చకారపు గుడులు 

చీవాటు, చీకొటుటలు. 
౧౧ 6 

“వాడి దగ్గరికి వెళ్లా మంటే చశారపు 
గుడుల కు తక్కు వుండవు,’ బౌ 

చక్క జూచు 

1. శాగుగా మాచుకొను, 

ఆదరించు, 

కక సాగ (బెడ (మొక్కి యిల్లాలిం జక్క. 

జూడం గావు మని బాస లీయలగాల 
గంటి నేను. కుక. 1,526. 

2. సరిగా చూచు, బాగా 

చూచు, 

“కణుక్రానక తప్పం జూచిన పెడు 

లోకము అనుట యముడి (ప్ర నీదము 
థి 

కరస మయ్యె నేని చెర వెద్ది మణి 

చక్క,జేయ నీవ చింత చేసి చూడు.? 

(పభా. 5.19. 

2, నంన్క-రించు, 

“స్నానంబు గావించి చనుదెంచు 

నంతలో, జపవేదిం దగురీతిం జక్కుల 

జేయు,” ఊత, రా.1.199. 

లి. పూర్తి చేయు, 

“పోయివచ్చి నీ, పని మటి చక్క 

జేసెద నెపంబు సహీంపుము.?) 

భాస్కు_. రా. సుం, రికి, 

4. చంపు, కూల్పు, 

ఈం గానందనుం గరాల్చి (దోణుపని 

చక్క ౦ జేనీ కౌరవ్య వీ,రాంగమ్ముల్ 

నుబుమౌాడి,.’” భార, ఫీవ్మ, 2.158. 

“జలరాశి గర్వంబుం జక్క_ంబేసీ 

భా, 6.806, 

చక్ర. జేర్చు 

నవరించు, 

“తమ్మి పూ, మొగ్గల చేలు పఫపూపచను 

ముక్కుల బయ్యెదం జక్క 6 జేర్చు 

చున్ ౨) సుక, 1.298. 

చ క్కాటులు దిద్దు 

చక్క దిద్దు, 
eee జక్క_వకవం జక్క_ట్లు దిద్దుకా 

గుచాహాంశారంబు మదాళిమాలీకఅ 
నూటాడించు వేణీరుచుల్, విజ. 2.16, 

౧ ది 
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చక్కాట్లు దిద్దు చాలా ఉన్న ని, ధనవంతు 
౧ 

నరి దిదు, లలో ధనవంతుడు - ఇత్యాది, 
os 

“జక _వకవక్ా జక్కు_టు దిదుకొ గుణా “దక్క_నివారిలో మిగుల జక్కు_ని 

పహూంశార౦బుల) “విజయ, 2.16. | దాన వట౦చు చే డ్క_ తోం 

భూ చకా టులు దిదు జొక్క_ము జెప్పి ర ందాల ఫోం 

తా ద జాచినయందుకు...?? హంస, 1.54. 

చకంైడచు 

నంపహారించు. చక్కబడు 

“చక్క ్డదడంతు నిన్ను విష్ణుని బెక్కు_లు సరిపడు; నెబివేరు, 

పేలెదవు. భాగ, స్క. 7.272, | “ఈ పని ఇంతలో చక్కబడేట్టు 

చక్క నగు లేదు.” వా, 

సరివడు, నెజువేజు - ఇత్యాది చక్కబజచు 

భావచ్చాయలలో కనిపించు సవరించు, 

మాట, “యు విదలించి పెఫీర చక్క. ఫీ న ౮ా 
“కలికి భుజంగసంగతిం గన్న శేతకి | బఅచీ.) 

సాధి చెంత వసనీంప జక్క నౌనెి రుక్యాం, 4.82. 

ఇందు, 8.72. చక్కా బెట్లు 

చక)-నయ ట 
గ్రాన 9 1. చాలించు, కట్టిపెట్టు, 

ము వ డు 

న్ను బు పహోమతం (త ముల్ చక్కు_€ 

చక్క-ని కొమ్మ చెట్టి) రుశ్మాం, 4.102, 

అంద మైన (స్రీ: 

“మన వమ్మా న న్నో చక్కని కొమ్మా 

మెచ్చుకొమ్మ కథ విని పామ్మా !”” 
వాంస 1.149. 

చకగానిమిన్ను 

గగ నమధ్యం, 

“సవితృండు చక్కని మింటికిం జను 

"జంచె. భార. ఖీమ్మ. 8.846. 

చక్క-నివారిలో మిగుల చక్క 
నిది (వాడు) 

అతి సౌందర్యవంతు రాలు(డు, 

ఇట్టి పలుకుబడులు మనకు 

౨, నరిచేయు, చక్కందిద్దు. 

en మీ రొకొ._క -వీళే...... 

చక్క_6బెట్టువాడులి 
బు 

పాండు, 5,218, 

ఏ, వొంగిలించు. 

“వాడు ఆందరూ నిద ఫోతూండడ ఆ 

చూచి ఆరవేసిన నాలుగు పంచలూ 

-వీరలూ చక్క బెట్టుకొని పోయాడు.” 
ల 

వొ: 

4, లోబరచుకొను, 

“వాళ్ళయింటికి అపుడప్పుడూ పోతూ 

వనూనే ఉండి, వాడు ఆ పిలను కాసా 
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ర, బీయ్యం నరిచేయు, 9, నుజువమూడు, తెగనొట్టు, 

“బియ్యం చక్క. బెట్టి ఆ తరవాత “ఖుడ మె తిన జక్కా_డెం గఆబు 

ఎసట్లో పోయ వే) వ్ కలగి)! 

అబే వాడుకలో వశ్స్చిమ శాల, 6,245, 

(ప్రాంతాలలో “'నగబెట్టు |క్వక్రి లిగింత. 
అనే నూవంలో నిరివిగా విన నంతోషకారి; చక్కి_లిగిలి, 

వస్తుంది, “ఆమురుల బోనపుట్లిక సహ సమయూూ 
“ఆ వారక చేట ఆంతా సగ బెట్టి ఖుని బోడుకో జె సంతమ నము "వేయ 

కసువు నూకు.) శా, విత్తు కముదంబుల చక్కిలిగింత పుంళ్చ 
చూ, సగ బెట్టు. లీ. 'సమితికిం బాక్కవాల గ్ర 

చక్కబోవు రి. 2.41, 

సరానరిగా వెడలీవోవు, ““దక్కిలిగింత జృడిలే శాక బా గుం 

“ఈసారి చని వేండ శే మనునో యని, | డదులి వా, 

హూంస, తీ.15ర, 

“వాడు నేను పిలునూ౦ండఛగా నే చక్కా చక్కిలిగింత , 

పోయాడు. వా, “చొక్క మగు రాధవృాదయమిు, 
చక్క. సగము చక్కిలి గిలిగింత గొనియ శ బర 

నదిగా నగం, రిపు చేకా” రాధా 4.71. 

౧ 
కరు కలి లోల జక్క సగము నా చక్కిలి గిలిగిలి 

క్ సయ మనుడు.? గిలిగింతలు వెటుటలో అను 
ఉత్త, వారి, 5,56. 

లు థ్రీ చూ. పక్క సమము. మాట. చక్కి-లిగిలిగి 

చక్క. సమము అంటూ నవ్వునట్లు అరి 
సరిగ్గా సగం, కాళ్ల లోనూ  చంకలలోనూ 

“పంచి పెప్టెదం, జక్క 'సమ౦ంబుగా6 (వేళ్లతో 'తాకుతారు. నవ్వు 
౫ నిడి సమ్మత మా౭ ద మోస వారీ వస్తుంది, 

కిక 3? దా: 2.848. cs చా. చక్క సగము. కక_ంచుం జక్కి_లి గిలిగిలియనుచు.) 
పండితా, (పథ, పురా, పుట, 457, చక్కాడు 

1. సంహారించు, 

“తక్కిన రాక్షసదళముల నొకటం 
జశా్కా. డె మానవశరమపహ త (మును? 
రంగ, రా. చాల, పు, లిక, పం కి, 28. 

చక్కిలింతలు పుచ్చు 

గిలిగింతలు పెట్టు. 

పండితా, (పథ, పురా. పుట, 457, 
రూ. చక్కిలి గిలిగిలి సెట్టు, 
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చక పంచదార 

శుద్ది చేసిన చక్కెర. చాన్, 

గడ్డ కట్టిన చక్కెర. 

వావిళ్ళ ని. 

చక్కీ మంచము 
చము మొదలగువానితో 

నేసిన చట్టం గల మంచం. 

చక్కుగా జేయు 
చక్కు. సేయు. 

“ఫాలుపారు _ సౌధనోపురములతోడం, 
గాశీ పురము చక్కు_గాం జేసీ కాల్సి. 

ద్విప, జగం 175. 

చూ, చక్కు చేయు, 

చక్కు. చెయు 

1, తుత్తుమురు చేయు, 

“తుందుడు కాణి శా(తవుల దోర్చుల 

సంపద జక్కు_ చేసి.” నిరంకు. 4.80. 

చూ. చక్యా_డు, 

2, నిర్మూలించు, 

నర మేర్సి యిపు డె, చం(దనూర్యా 

గ్నులం జన్క_ం చేసెదను.) 

వర, రా, అర. ఫు, 281. పం, లి, 

షా, చవ్క్మ సేయు, 

చక్కూస గడ 

ఏడో సంఖ్య, 

వేంక. మాన, 

చక్కుముక్కు. చెయు 
చిందరవందర చేయు, 

6 ఎక్కడి పగ యొకో యిం దియాలు 

నన్ను6 బటి, చ క్కు_ ము క్క ల చేసీ 

యెంచి సాధిం చేని, 00 

తాళ్ళ, సం, 6,109, 

చక్కువడు 
ముక్క_-లు ముక్క_ లగు, 

“అక్కిరీటి సె న్యంబు లెక్క గొనక, 

యుక్క_ మిగి లి యక్క్ళ_జంబు గాం 

జక_వడం చెక్కు నారనంబులు ల) 

జెమి, 5.20. 

చక్కెర తిన్న నోర వేపాకు 

మేసినవిధము 

మంచివని చేసినపిదస చెడు 

పని చేయ Ch దనువట్ల 

వయోగించే వలుకుబడి, 

“త్రీ పారుచ క్కెరం దిన్న యానోర్య 

చీపా కు మేసీనవిధమున నీవు, చేసి 

నంతయు మేలు చేసీ మ ేల, చేశనితి 

విటి కు-చ్చితము. =.” - 

గౌర. వారి, ద్వి, 1201ఎ84., 

న్ా. త్రం ' 

చక్కార. పెట్ట 

సీకి తినుబండము వెటు 

“కనకపంజర కా దికలరు6 జక్కెెర వెట్టి, 

చడివింప శేలాకో 'సకియ లిపుడు.?? 

పారి, 1.106. 

చక్కార బుగడ 

ఓర రకమైన వీండివంట, 

చక్కర బెట్ట లాలించు 

(మతో చెంచు, 

“(రు -జీవముతో (6 జక్కెర వెట్టి లాలించిన, 

చిలుకెకీ వెగటుగా? బలాక సాల) 

ఉపా, 2.47. 

చక్యారబొమ్మ 

అందగ _త్తె, 



“ఆపు డా, చక్కెర బొమ్మ మౌర్ము చచ్చి కడుపున పుటు 
టె లయా చెవులకుకా విభుం డుల్లనీల్లు కృతజ తను తెలియ జేయు చకా) కుక. 1.802. లక్ష 

° చూ. బంగారుబొమ్మ. సందర్భంలో ఉవ యూోగిం చే 

జ శ చక్కెర ముద్దుగుమ్మ పలుకుబడి, 
_? “నీవు మావానికి కాస్త ఆశ్రయం 

అందగ త్త, | చూపించా వం జు చచ్చి సీ కడుపున 
కర చక్కెర ముద్దుగుమ్మకు రస్మపియ ఫుడ తాను.” వా, 

ఛాషల నిం పాన ర్చెడిన్ ౨” 

వంక. పంచ, 8.288, | చచ్చి చావని వాడు 
అటూ యిటూ కానివాడు, 

చక్కెర లప్పలు “చచ్చి వావని వాని బల్ హెచ్చు 
శర్క_రఖండములు,. | నకనుం)” జేవీ. 8.40]. 

““ఎక్కు_డ గోరు సోకినన్, జక్క_ర 

అప్పలు. కా. మా. 1.48, చచ్చి చెడి న్ గ 

నానా | ఛశవువడి, చక్కర లొల్కు EC ర మెన “చచ్చి చెడి యింత దూరం వస్తే 
మధుర మైన. నువ్వు లేదు పొ మ్మంశే ఎట్టా ౫ వా, “చక్కెర  లాల్కెడు చక్కని, 

యీతని, కెమ్మోవిం జూడుము కీర | చచ్చి చెడి చాయంగల విన్నవా 
చాణే! ఉపా, త,తి. లగు 

చక్కె-రవంటి (పండ్లు) నానా (శమవడు అనుట, 
మధుర మైన, 

మాటా, 88, 

“క్క చక్కె_రవంటి పండ్లు తిన సాల చచ్చి చెడి సున్న మగు 
రటంచుం గృశించు నెంతయున్ .’’ Pp 

శుక. 8.876. త ట్రైనవడదు. న “శ్రీశైలం చేరేసరికి చచ్చి శె సన్న 
చచ్చదరము ౮ మయ్యాము.) వా, చచ్చాకము; నలుచదరము, ' చూ, చచ్చి సున్న మగు. 

చూ. చచవుకము. వచువకము ఎనము.. కిచ్చిన చావు అగు 
) 

అత్యంత బాధకు లోనగు, నలువెపులా చదరముగా యా “చచ్చినచావు గాదె ఇ తేయవిభుని నున్నది. | సోదరుం డీలె ననిన) "= “ఇక్కడి గుడి నన్నూరు అడుగుల | వర. రా, యు, పు. 297, పం క, 20... చచ్చవుకములో.? శాశీయా, తి౦4,  *వడిత్రో వేగ లేక చ ఇ చ్చీన చావు గా చూ, చచ్చాకము, ఉంది.) 
CM 
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చచ్చిన చావుగా “అమ్మా అదా! ఎంత "నెణిజాణ, చచ్చి 

నానా బాధగా, పుట్ట గలదు) వా, 

“చచ్చిన బావుగా జనలోేకనాథు6ం, చచ్చి (బతుకు 

డచ్చోట 'నాల్మేలో నడలుచు నుం జెలి 

నల, ద్వి. 5.61. 

“ఫిడితో నాకు చచ్చినచావుగా 

ఉఊందిలి వా, 

చచ్చినపామును చంపు 

అన లే దెబ్బ తిన్న వానిని 

బాధించు, 

“వా డశలే చితికి పోయి ఊన్నాడు. 
మళ్లీ వాడిమాద ఎందుక వ్యాజ్యం 
వేస్తావు? చచ్చినపామును చంపడం 

ఎందువ, 39 వొ, 

చచ్చినవానికండ్లు చేరెడెసి 
గతించినది చాలా గొప్పగా 

కనబడుట నహాజము అను 

వల్లు వినవచ్చే పలుకుబడి, 

“ఎప్పుడో అలా బతికాము ఇలా బతి 

కాము అంటే లాభ మే ముంది ఇప్పటి 

సంగతి చెప్పు, చచ్చిన వానికండ్లు 

చేర డేసీ,’ వా, 

చచ్చినవానిని చదువ వేయు 
థ_క్రిీహీనునికి బరువై న వనిని 

అప్పగించు, 

“వా డసలే అర్నకుడు, వాడినెత్తిన 

ఇంత పని పెడే ఏం లాభం చచ్చిన 

వార్ల చదవ వేసినట్టు.) వొ, 

చచ్చి పుట్ట నేర్చు 
అసాధ్యముల ను చేయగల 

జగజంత అని నిరసించుటలో 

వచ్చిన పలుకుబడి, 

పండితా, (ప్రథ, ఫురా, పుట, 860, 

షవావవలసినంత (వమాదానికీ 

గుణీ అయి ఎలాగో బతికి 

బయట వడు, 

“హాల్లల రతిచేీవి భాగ్య సంపదం 

వీవు. నెష. 2.188. 

ద్రికక_డ శెవలో జాతీయం 

నికీ వ్ల మై యున్నది, 

“వాడి శ్రీ మధ్య = చాలా జబ్బు వేనీంది, 

ఎలాగో చ చచ్చి బతికాడు.’ 

(ర విమాన(పమాదంలో వాడు తగ్గులు 

కొని చచ్చి బతి కాడు.” 

చచ్చియు చావడు 

చచ్చు నవాడూ కాదు, బతికిన 

వాడూ కాదు, 

“ఏంత బల్లిదు నెన నదిరింప వచ్చు? 

జచ్చియుం.. బావం డీ చపలరాతు 

ను6డు,”? మెరా, ఫు ఫు, 65, 

చచ్చి సగ మగు 

నానా బాధా వడు, 
“ఈ పనితో వాడు చచ్చి సగ 

మయ్యాడు, ఇం “కేమి చేస్తాడు? వా, 

చచ్చి సాధించు 

చనిపోయి కూడా వగ తీర్చు 

కొను, 

ఒక కథపై 

ఇడి, 

కరణం బతికున్నంత కాలం 

రెడ్డిమాద వగ తీద్చ్నుకొన 

వచ్చిన వలుకు 
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లేక పోయాడు. చావబోతుం 

డగా రెడ్డి వచ్చ యింకా వగ 

ఎందు కని వలుకరింవాడు, 

అవ్వ డతను రెడ్డిగారి దొెడ్డికి 

దక్నీణాన తన్ను" కాల్చ వని 

కడవటి కోరికగా కోరాడు. 
పావం! కడవటి కోరిక గదా 
అని 3 డ్డి గారు అలా 
చేశారు, గాలి కా కావ్ఫంలో 

లగ్గి రెడ్డిగారి దొడ్లో వడి 
వాము ల న్న్న కాలి 

పొయ్యాయి. “చచ్చి సాధిం 

మా డు రా ముండాకొడుకుి 

అన్నా డట రెడ్డ, 

చచ్చి సున్న మగు 

వివరీతముగా (శమించు, 
“వీడికి చదువు చెప్ప లేక చచ్చి సున్న 
మవుతున్నాను,? వా, 

చూ, చచ్చి చెడి సున్న మగు, 

చచ్చుదద్దమ్మ _ 

చూ, చచ్చు పెద్దమ్మ, 

చచ్చునాగమ్మ 

చూ, చచ్చుదడ్డమ్మ,. 

చచ్చుపీనుగ 

1. వెధవ, ఒక తెట్టు, 

కొత్త, 271, 

2. ఏమో చేత కానివాడు, 

మదన, 80, 

చచ్చుపుచ్చు 

వసికి రాని, 

చచ్చు చట్ట 

“రద చచ్చు పుచ్చు కబుర్లన్నీ నా దగ 
పనికి రావు,’ హా, 
“పిత్తు తెచ్చిన వన్నీ చచ్చు ప్ర పుచ్చు 
వంకాయ లే.” వా 

చచ్చు పెద్దమ్మ 

దద్దమ్మ. 

“వాడు వట్టి చ చ్చు పెద్దమ్మ, ఎవ 

శే మన్నా పడతాడు. 33 వా, 

చచ్చొెకము 

చచ్చదరము, 

నాలుగు వై పుల చదరముగా 

నున్నది, 

చచ్చాక మేర్చడి సరసం పుభువిని.? 

పల. ప్ర, లికి, 

చూ, చచ్చవుకము, 

చటులవడు 

మడగబడు, కుంటువడు, 
“ఆకాశవాహీని సెకతంబుల ఖురాం, 
చల టంకముల్ (గ్రుంగ6 జటులి 
పడిన? కాళీ, 8,12, 

చట్టలు చీరు 

చంపు, 

రామూ, 7.265, 

చట్టలు దూయు 

చంపు. 

వరాహా, 6.22, 

చటలు (చుంచు 
రలు 
చంపు, 

చట్టలు పట్టుకొను 

"బకరిడేరు లొౌకరు పరస్పరం 

పట్టుకొను, 
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6 లూ 

చెల్లా చెదరు లగు, 

రాతివె వడిన  పోశలవలె 

చట్ట---చట్టు 

“పాదుకలు మెట్టి చట్టలు పట్టుకొ | చటుపె స్టోక్ర లగు 

నుచు.) భీము. MR 197. 

చూ. వెటాపటాలు, 
రు అ 

చట్టలు పడిపోవు 

“చట్ట అంకు పిబుదుకు కింద 

నున్న నెలువలి భాగం, 

“పాదున్ను ఆ-చీ నిలబడి నిలబడి చటలు 
© లు 

పడిపోయాయి ల) వా, 

చట్టలు వాపు 

నాశము చేయు, 
ఉడా త్త వారి. 4.87. 

చట్టి చుయ్యను నా దాజిసి 

“చట్టిమిద చుయ్యను శబ్దము 

ఇంకా ఆటిపోని, 

అనగా అవుడవ్వుడే చేసిన 

వేడివేడి వడార్థ మనుట, 

(“పునుగుం దాది నవోదనంబు మిరియం 

పుంబాళ తోం జటిీ చుయ్యనునా దాజుని 
య లు 

ఘకూరగుంపు...?) 
ఆము, 1.52, 

చటితో చటి వగుల గొటు 
(a) య ౭ 

ఇంటిలో కుండలు పగుల 

గటు, 

ఉట 

ఇది కోవసూచకముగా ఆడు 

వారు చ్రేయువని, 

“చటితోం జటి పగుల౦గం గొటి 
ర హక లి 

తనదు, పదరులక నింట బలుకుక్క_ 

లదరి కూయటి 

కుక. లీ.275. 

చట్టుపడు 

నశించు - తక మగు, 

చెల్లాచెద ర పోయి రనుట, 

“చటుపె పోక శ చనిరి గంధర్వులు, 
టు రూ 

గరుడులు పంచబంగాళ మెరి.” 

పా8ి. 5.87. 

చట్టుబండ లగు | 

పా డగు, | 

కొత వఏ65, 

చట్టు మోస 

రాయిని మోసే శితును 

వేయు, 
చకా. 2.190. 

చటాతిఐ శుంగగల 

రాతిలో మునుగగల, 

అసాధ్య కార్యము లొనర్పు 

చజిజాణ అనుటలో... 

కమా, 8,185. 

చట్రాతిపై (గుంక నేర్చు 
రాతిలో మునిగిపోగ ల్లు 

అసాధ్య కార్యములను చేయ 

గలవా రనుటలో నిరనన 

ద్యోతక మైన పలుకుబడి, 

పండితా. (పథ, పురా, పుట, 859. 

చ్మటాళ్ల 

కటికవారు, క ఠినులు, 

“ఇచ్చటి జగజంతలు మగలకన్న 

జ్రాళ్లు సుమో 1) 

సుక, 8.184, 
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4 చతుర నంపదక్ొ ౨) 
చడిజాడలు 6 చరి తార్టుండ వీవు ర్ధ్సంప 

దారి తెన్నులు, జం. | చతుర్వేది 
శపడంయంతె వెడలిన చడిజూడ లడుగం నాలుగువేదముబూ చదువు 

దొడ.” వేం. మాహా. 2.180. కొన్న వాడు. ఇలా చదువు 

చడి సను కొన్నవా శెప్ప్వుడో ఉండగా, 
ఆ 9 

. 
పరందు, (వఖ్యాలి వవాంచు. అవంఖాని కా పేరు వచ్చి 

“లింగ జీవునకు ననుంగుబసవండు, mw 
జంగమకోటికి నడి సన్న డాని.) తర్వాత నేడు ఇంటి వేరు 

బస, 1.5. కూడా అయినది, 
దడి సన్న లింగ పసాదులు భువిని, మాం నం జతుశ్వేది గా౭డె.)? 
ఆసమశా పాను గవాస సమర్థులు. . పండితా, (పథ, పుతా, పుట, 466. 

డీలా, దీతో., ట, 108. పండలా. (పథ, నమ, ఫు చతు సరిపోదు నను 
సప లేకుండ లావ G చచ్చెద నని బెదరించు, 
జ తెలియకుండా, గవ్వు జ 

0, 
చివూ మని, “చేకి వరు వేడు. మిమ్మాటం జెప్ప 

కాళీ, 5.289. వన్నల జత్తు సరిపోదు ననుము నిస్సంళ 
“వాడు చడీ చప్పుడూ లేకుండా చెల్లీ యము.) శుక, 8,267. 

వేసు సుకున్నాడు, 3) వా, 

చడీ చప్పుడూ చత్వారం వచ్చు 
సవ్వడి, జం, నలభి యేండ్ల డబ డిన 

చూ, చడి సఫు లేవండ, తర్యాత కండ్ల చూపు తగ్గు, 
రది 

చతికిలబడు “కండ్రవం జత్వార వొందవెం గాయము 
కరాలబడు, ముది సెక,’ చంద, వి, 2.21, 

భీమ, 5.1ర్, | చా కీమధ్య చత్వారం నచ్చి 0౦ది,ః 
చతురనంవద అద్దాలు చేసుకోవాలి.) వొ, థి 

మోతము, చదలు మోయు 

గనుక, చేత? 
ధర్మార్థ కామ సూడ ములు వర, రా, కిపి్మి_, పు, 465. పం. 17 

చతుర్విధ పురుషార్థములు, | చదికిల (దెళ్ల 
పాండు, 461, చదికిల బడు, 
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ఉశతేరపం జదికిలం గల్లి నిశెతన్య, ' శారదమానిచేత  నదనన్ జదివించెం 

గతి నున్న దశసాయకముల సూతు. ' గుబేరుపేరుగాన్ మను, 5.96. 
ఉఊ. హరి. తి.58. ! “వాళ్ళ మామ ెండ్లికూతురికి ఒక 

"పటు చీర పడి రూపాయలు చదివి 
చదికిల బడు బు? 2 లు ౦ 

వాడు) వా, 

క. కరాలబుడు. | 

' చదుకు పడు 
“వంగా సరుగాతుకొంటూ పోయి 

వా డక్కడ చవదికిలబడాడుఎి 
గ డ 

౨, డీలా వడిపోవు. 

వాడు వ్యాపారంలో బాగా చెబ్బ 

తిని చదికిలబడి పోయాడు.’ 

చదియగాట్లు 
టె 

ఉతుకు, 

“కూట శాల్మలులందుం గుదియం గట్టి, 

చటాతిపె మేను చదియ. గొట్టి. 00 

రుక్ళాం. ర్,52, 

భు 

చె, 

చదిటించు 

బహూరకరించు, 

"పెంద్దిండ్ల్డ లో వధూవరుల 

కిచ్చు బహుమతులను చది 

వంపు లనుట, ఆ యిచ్చుటను 

చదివించుట అనుట నేటికీ 
అలవాటు, 

మొదట ఏ శ్లోక మో, 

పద్యమో వధూవరుల నాశీర్వ 
దిస్తూ (వాసి చదువుట ఆచా 

ర మై, అదే తరువాత బహు 

మతి సదానమునకు (పత్యా 

మ్నాయంగా పరిణమించి 

ఉండ వచ్చును, 

“వీక్రలున్ హోర విభూషణావళియా 

నమ్మిభునంబునకన్ బయ ౦ బు తో, 

చప్పిడి బడు; ఊోడు, 

“మురిసీ మురిసి రాలె ముని ('ైళ్ళు 

నడుముక్కు_, చదువ పడియె.?” 
వరాహా. 90.705, 

చదు కెక్కు 

రాలు, 

““కెంజిగురాకుడాలు దులకించిన ధాతు 

పటంబు చాయం జే యం జదు కక్క 

ఫుప్పాడుల నంటిన బేంటులు.) 

పాండు, 4.14. 

చదు రడచు 

హోన్య మాడు, 

“చదు రడచిన మనసుపొందు చక్క_ం 

బడు... భార ఉద్యో, 1.812, 

చదురుం బదురు 

నలాపాలు, జం, ద 

“చదురుం బదురు నొక్క సమ్మ 
తెనె తాళ్ళ, సం. లి.582, 

చదురు మీజు 

చతురత మోబు, 

““చదురుల్' మిజు భవత్సం బంధ మీల్ 

నిచ్చల్ దమీణద్యార కా సదనాస్టాన 

కథానుష౦గములచే.. 

రాజనో, 1.82, 

చదురులాడు 

'నేర్చరి, 

“6జగములల గలిగించుచదురులాండు. 
భోజసుతా, 1.25, 
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చదువ బెట్టు 

1. చదివించు, 

కచదువం బెట్టిన బట్ట వ్, 0 

మో, 42, 

9. కుదువ బెటు, 
6 

“ఆ త్తేవా రిచ్చిన యపరంజి గంటీలు, 

సంశయింపక వేగం జదువ6 బట.” 

నిరం. 2.316. 

“ఏమని చెప్పవచ్చు నపు డింతుల 

సొమ్ములః  చెల్తిపోవం ద, లేం మము 
"నిక్కడం జదువ6 బెపెనొ లి 

కళా. 6.97. 

ఇలాగ “నీ తెలివిని ఎక్కడ 

చదవ బెట్టి నాను.” “చదువ 

వేసినా డు" అన్నట్టు కూడా 

వాడుక, 
దవీ.ణణాంధంలో నేటికీ (వచు 

రంగా, -ఈ అర్థంలో వాడు 

కలో ఉన్న వలుకుబడి, 

పోగొట్టు అని పూర్వకో శాలు 

చెప్పిన అర్థం నరి కాదు, 

చూ, చదువ వేయా, 

చదువయ్య 

పండితుడు, 

“ఇది యెఆయ (గరు చదువయ్యలు, మది 

ము కికి నాస్పదంబు మహిలో వేమా! 
"వేమన, 

చదువ వేస్తే ఉన్నమతి పోయి 

నట్టు 
తెలివి ఎక్కు పగుటనై_ (వయ 

త్నింపగా తక్కు వయ్యె 

ననుట, 

| 

| “ఇన్నాళ్లు చేవ చేయుచు నున్నదియుం 

బోయె నేం డయో కాయలిలి య్కిమ్మ 

జదువం. బెట్టల, నున్న 
బోయె నను టహోశ నిజ 

న్న 9త. 

| మలెయుం 

' మయ్యెన్.౨' 

విజ, 8.10. 

చదువు అంటు 

చదువు వచ్చు. 

“వాడి కన్నా యినా చదువు ఆంట 

లేదు.) 

చదువు చట్టు బండలు 

చదునునంధ్యలు, జం, 

వాడి కేం చదువా చట్టుబండలా ౪ 

వాల్ల వీస్తే ఆడిపోనునంటూ కూర్చుం 

టాడు, 33 

చదువు లొజ్జల కొప్పగించు 

చదువు మజచివోవు, 

“వంచ నామతి( (టా డ్వి వాకు లె 

వటువు లాజ్ఞల కొప్పగించిరి చదువు 
లెల్ల, >) మను, 8.129. 

చదువు సంత 

చదువునంధ్యలు, 

జా, 

మ 

జం, 

“చదువు సంత సాగించి నడపించుచు 
నిజానుజు దుర్వ ్య'సనంబువలన “గానీ0 

బజబూందని రాజాను (గ హలసబ్ధంబు లగు 

న శేకభోగగామంబులు...)” 

పాండు. 8.24, 

చదువుసంధ్యలు 

చదునవునాములు, జం, 

““ఫాడము నీమొదలియూర్చుల "సర్చు 

లన కదా, చదువు సంధ్యలు గల్లి 

జగము మనుట ఎ” పాండు, £,5ర5, 

చూ, చదువుసంతల్యు, 
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చదువుసాములు చన విచ్చు 

చదువునంతలు, 1. (పేమతో గూడిన స్వేచ్చ 

జం, నిచ్చు. 

“పరి బొలుతురు చదువుసాముల ౧ కదన విచ్చి ఫుచ్చుకొ న్నను, మన 

విజయ, 1.69. వచ్చునె యింక నేటి. మాటలు 

' లియా 1) పారి. 1.97. 

చద్దికి పెడికి వచ్చు | శషది సరి కా దని ఆతనితో చెప్పగలను, 

వచ్చు. 

చది తినే (పొద్దు ఉదయము, 
ది ద 

-పేడ్తి అన్నం తిన (వౌ ద్దు 

“చద్దికి చేండికి వచ్చి 

పాడేరు,’ 

సన కాదులు 

తాళ్ళ, సం. 11.8 ఖా. 99, 

చది అన్నము 
ది 
చద్ది బువ్వ, 

చది బువ్వ 
ది 
చద్దన్నము, 

చద్దిమూట యగు 

అనుభవింవక తప్పని దగు, 

అవసరమునకు వనికి వచ్చు. 

“ఒద్దశే పెక్కు_గాలము ఊనిన పురా 

కృతము, చద్దిమా శు యనుభవిం చయ 

జేసే మానదు. తాళ్ల, నం, 8.216. 

చద్ది వడు 

ఆలన్య మె మూల పడు, 

“ఏ పనినా వేడిమోబే అయి పోవాలి, 

చద్దివడి తే ఇక సాగదు” కొన 

చద్దివలపు బేరము 

వేడి తగిపోయిన (పేమ 
౧ 

12.145. 
య 

ఈ మొతం నాక చనువు ఇచ్చాడు.” 
ర్ 

౫, అలు సిచ్చు. . 

“పిల్లలకు చను వి స్తే నెత్తి క్కి 

కూర్చుంటారు. 09 

చనవు చెల్లించు 

[వయ మొనగూర్చు. 
క మా యొడ6 జనవు చెల్లి ంచి, 

బె 

తోచిపోవక యున్న తోయమా 
(తంబు. 

వర. రా, చా. ఫు, 161. పం కి.9, 

చనవు చెల్లు 

(వేమతొడి స్వాతంత్ర్యము 

సాగు, 

కనను విలిపింప చెతి తగునా చన 

వింతక నాకు జెల్లజే. 3 

ఠా, వారి, 1, 69. 

ఈ పద్యంలోని అర్థంలోనే 

వాడుకలో. - “ఆ మూత్రం 

చనువు నాకు లేడా? “నా 

నిషయ౦లో ఆ మాతం 

చనువు చూవవ దా 2° 

అంటారు, 

చనవు తీరు 

కోరిక తీరు, 
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“సమర మునరించి వచ్చి నీ చనవు 

దిరుు? జెమి. 4.117. 

చనవు లిచ్చు 

చన వచ్చు, 

“డేవకీజేవి మన్నించు నీవు నాకం, 

జనవు లిచ్చుటం జేసి. పారి. 1.180. 

చూ, చన విచ్చు, 

చన వెజీగి 

సమయ  మెజీగి, 

“కనన వెలటింగి నడవ వలయను, వినయో 

చిత వృ త్తి సంధివిగవాయాన్యా సన 

సం (కోయణడై ధులు.” కమా, 10.182. 

చనుగప్తు 

వట, 
రా 

చనుగొయ్య 

బండి చట్టానికి ఇరు వేపులా 

“ఎంకు రావ ద్దంకే ఎత్తుకో 

మన్న ట్లు _--లఅన్నది దీనికి 

దగ్గజుగా ఉన్న నేటి 

సామెత, 

చనుమజ 

_స్తనం చుట్టూ యైన ఉం జే 

నల్లనిచోటు. 

వత నలము, 

య 

చనుమానము 

చనవు, 
“చనుమా చనుమానముతోడ నావు 
డున్ ౨) 

సారం, 2.68. 

చనుముకుు. 

చనూచుకము, 

| ఇంక జూడ గప్పితి నిడి యంచుం 
కమా, 4.858, ' జనుమక్కు, నతండు పాణుల నంట 

చనుదెంచు 

వచ్చు. 

(చను=పో వు, 
వచ్చు.) 

చనుబాలు 

_స్తన్యము, 

తెంచు = 

చను మనుచు (తోయ విస్తరి, 
చినిగెడు నన్నట్లు 

అన లే అన్నము 

వామ్మంశే ఏీ_సరి చినిగి. 

పోతుంది జాగర్త క అన్నట్లు, . 

“చను మనుచు. (దోయ విస్తరి, చిని 

గాడు నన్నట్లు వలఫు చెడ్డది సుమా!) 
ణక, 2.476. 

' నలంగి యలంగి.? 

కళా, 7,165. 

చనుమొన 

చనుముక్కు_ , శ 

చనుమోము 

చను మొన. 

చనువాడు 

మాట చెల్లుబడి గలవాడు, 

పెట్టం వో, | “కడు జనువా౭డు నె పురుష శారుండు 

' దకతుండు నె నమం (త్రీ, 00 

భార, సభా. 1.81, 

చన్న మన్నవారు 

అందటుూ అనుట. 

చనినవారు మనినవారు, 
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“ఎన్న ౦గ సంసారభర్శ్మ మిది 

పూతుము చూపు చన్నమన్న వారి కెల్లా 

సాధనము గాదు.’ 

తాళ్ళ, సం. 8.205. 

చన వారు 

గతించినవారు, 

“వారక మును చన్నవారిలో ౨” 

గ". హరి. (పథ. పం. 11. 

చ న్నవియు 

అఆ వులు మొదలయినవాసి 

చన్నులు చేపు, 

“డేనువులు చన్నవిసి పిండు.) 

శకం, 1.18. 

చన్నిడు 

తల్లి పాలిచ్చు. 

ఉవిలపించు బిడ్డల క న య్యనం జన్నిడి 

నిద ప్రుచ్చం బేలగా వలెనో.. 

హంస, 4 150. 

చన్నిచ్చు 

తలి పాలీచ్చు. 
C౧ 

“కడుపు నిండ జన్ని చ్చి.” 

హారి, వా 5.156. 

చన్నూ చంకా ఉన్న ఆడది 

కాస్త ఆకారం కల(స్ర్రీమ్మాతు 

"రాలు, 

“వాడికి కాస స చన్నూ చంకా ఉన్న 

ఆడ దెతే చాలు. వెంట బడతాడుం” 

బ్” 

వో. “కప్పులను దెచ్చి లెక్కల నెంచి 

మమ్ముు( జపచపం జేసీ 

వర, రాయు, ప 

చపచప నగు 

వ్యర్థ మగు, 

“పలా, శిపతుల ముక్కు_లుం చెవుల 

జక్కు_గ జెక్కు_ం వచ్చి యుండలగాం 

జప జప నైన తద్వధవిచారవి శేష మాతీ 6 

గకల్ప్సండున్ ౨ కకు. 5.16%, 

చపట లగు 

అణగు, 

66 ద్ర వెడు జవ్వనంబు చిలి కొ త్తం గం 

బయ్యెద సీగ్లుం గాడి చిట్రదుమల లేత 

లౌట డిగనీకను మోజును లేక పతపుం, 

జదువునం (బక్కు_అ న్మెజసీ చప్పట లె 

ఫు, తీ0, పం, 2 

మణి లావు. గూడ బెం బొదలి 

ననంగ...? ఆము, 5,21. 

చస్పట లిడు 
చప్పట్లు కొట్టు, 

““సర'సంబు లాడుచు. జప్పట లిడుచు.”) 

పండితా, ద్వితీ, పర్వ. పుట, 440. 

కరతాళ ధ్యనులు జేయు 

టగా నేడు అలవాటు, 
“అధ్యమని ఉపన్యాసం ముగియగ చే 
సభ్యులు కర తాళ ధ్వనులు చేసిరి,” 

వాం 
రూ. చప్పట్లు కొట్టా, 

చవుట్లు వెట్లు 
ఉం ప! 

చవ్చట్లు కొట్టు, చప్పట్లు 
ర్న చి లం 

చట చు, కర తాళ ధ్వనులు 

చేయు, 
“బందులు వాడుచుం చెలగి యాడు 

చును, జప్పట్లు వెట్టుచు.” 

పండితా. ద్వితీ. పర్వ. పుట. 804, 
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చప్పని 

నిస్సార మైన, 

సుమతి, 108. 

చపరమంచము 

వందిరి మంచము, 

చప్పరించు 

1. నోటితో చవ్పరిం చు- 
తిను, ఆస్యాదించు. 

2, ఆ అచేమిటి లే అని నిర 
cn 

ముత కనబణచు, 

“జపత పంబులు తలంచిన6 జప్పరించు.*” 

మహిమ, కి,లి, 

వాని కెంత గొప్పవిశేషం చెప్పినా 

చప్పరించి వేసాడు.) వా, 

చపృలించు 

చప్పరించు, 

చప్పి చప్పి 

చప్పరించి చప్పరించి, 

“దప్పి నంగేతువుల్ చప్పి చప్పిలి 

క మౌ, 4.187, 

చప్పిడి 

_ఉవ్వు లేని, కారం లేని, 
“దప్పిడిపథ్య౦ంతో ఈ మందు 
తినాలి.” వా, 

చప్పిడిముక్కు 

అణగిపోయిన ముక్కు. 

చబుకు సేయు 

కొరడాలతో కొట్లు. 

కసింధవంబుల చే యని చబుక సేయం) 
చా 

| "జె మి 6,558, 

నాలు! 

చమడా లూడ గొట్టు 

చర్మం ఒలిచి వేయు, 

తిట్టుగానే అలవాటు, 

“ఇంకోసారి ఆమాట ఆన్నా వం కీ. 

' చమడా లూడనగొడ తానులో? “ఛా, 

శర... చూ. చమడా లెక్కగొట్టు, 

చమడా లెక్కగొట్లు 
ఉం 

చూ. చమాణా లూడగొట్టు, 

చమురుకాళ్న పెద్దమ్మ 
౧౧ ద 

దురదృష్టవంతుడు, వేత శాని 

వాడు, సోవురి, 

yg చమురుకాళ్ళ "పెద్దమ్మను పట్టుకొని 

వీం చేస్తాము 5 నవా, 

చమురు చలిన మంటలకేె వడి 
Pa] యా 

విజృంభించి, 

మంటలలో నూనె వో స్తే 

నురింత మండుతుంది, 

“చమురు చల్లిన మంటల కెవడిం 
బత్తి తాల్చినవడువున” 

ఉ. పారి. 58.71. 

చమురు దీసిన దివ్వె 
ఆరివోవునది, చంచలము, 

చము రుంకునే దీవం వెలుగు 

తుంది కచా, 

“చమురు దీని నదివ్వె 'నంపారములి 

తాళ్ళ, సం. 11. లి. ఛా. 71, 

చమ్మెట (వేయు 

సమ్మెటతో కొట్టు, 

“ఈ వీరులు నిన్ను జ మె టనే 

(వేయుదు డాయుదు. బోర కౌారిశిస్.) 

ఊఉ. హారి, 4.206. 
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చరచర | “ఆ పాము చలం పట్టింది ' అని 

ధ్వన్యనుకరణము, వాడుకలోనూ వినన స్తుంది, 
“దరచర పోతున్నాడు. వా, చలపాదము 

చరలాడు గర్వము. 

ఆటలాడు, 

చర్మం తీపి చెప్పులు కుట్లించు 
అ 

అతి కృతజ్ఞతను చూపు, 

“కూ రీశా స సహాయం చేశా రంజు 

నా చర్మం త్రీవ్సి చెప్పులు కట్టిం 

యిస్తాను, 3) 

చర్దాట మాడు 

ఆశురొను, 

భార. శాంతి. 98.245. 

శ్చ 
ల. 
చి, 

వా. | 
| 

చజఅప్పు పిడక 

గోడకు తెటిన పిడక - నుగు, 
A) ౧ 

చలచ ల కారు 

"బాగా కారు, 

ధ్వన్యనుకరణ ము, 

చలచల నగు 

(దవగూవ మగు, 

““నలశనల ని పీదపిద నె, కలలం బె 

కరుడు గట్ల భార. 7.498. 

చలసకారి 

వటుదల మనిషీ, 
లు 

కాకీ, 6.9. 

చలపట్టు 

పగ పూను, 

“చలకట్టి బెంకింపం జూలక యున్న. 
యు 

గా, హరి. (పథ, పం, 294, 

క6న్సీ క్ర నె చలపట్టి నిర్వహించితిని, 0 

వర. రా, అయో. ఫు, 582, పం క్ 94. 

పండితా. ద్వితీ. పర్వ. పుట ర్ ]'7, 

“దదివితి ననియెడి చలపాద మింతే 

కాని అదన నందులోని యర 

. మెజులం” తాళ్ళ సం. 7,2 
| యగి 

చలపొడుచు 

చలవపటు. 
రా 

దుష మగ్గు అని వానిళ ని, 
(a) cn 

సరి అనిపించదు, 

“చలఫాడిచి అంకె లిడుచును, బలుమణు 

ముం గాళ్ళ 6 (దవ్వి.? నీలా, 2.56. 

| చలపోరు 

చలవటు, 

కధ నముద బాంధవుడు చలపోరి 

గాలిచె.)? తాళ. 8.86. 

““మారుసాములం జలపోరి పోరు వేళ.) ? 

రాధి. 1.118, 

చలముకొను 

చలవట్టు; 

“చఅముకిగన్ 

పటు పటు, 
టు ౬ 

యొరుల  నుడుపుట, 

బలియుం డై తెంపు నేనీఎ” 

భార, ఫీష్మ. 1.102. 

చలము గొను 

వగ పూను, 

శాక, 6.172. 

చలాచలి 

కలత, 

దానవుల. డొకం 'జేసచెం చె సవనం 

బున భాగము లావారింప నున్న విని 

చలాచలికా విబుధనాథులు దక్షుని 

తోడం జెప్పినన్* వరాహ, 5,111, 
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“డోలీ చప్పుడు చేంగకుప్పలు చలా 

చలి బొంద దడాడివెటి.? 

వరావా. 11.60. 

చలికప్పడము 

దుప్పటి, 

వహాంస. 5.856, 

చలీకాల దన్ను 

రశీంచు, కాపాడు, 

ఏవిధంగా చూచైనా నావ 

విధ మైన పనులు చెప్పైనా 

నరే-వవిధంగా దండిం 

చనా నలే రకీంచు అనుట, 
“చల్లి మదీయ మె వర్తి ర్తిల్లెడు నీచుట్లు 

పట్టు 'గృవావనముఖ్యం, బెల్లను మాసా 

మిం మము6, జల్ల "జల గాల 

దన్ని సాకం డనియెన్ =? 

కళా, 6.188. 

చూ. చలికాల (దోయు, 

చలికాల [దోయు 

రవ్నీంచు., 

“భావనే దీవన (బోవరే తప్పు, (దోవే 
చలిగాల (దోవశే యింక.) బసవ, 7. 

“చలికాలం (దోచి విడువుము, వెలి 
మిక్కిలి మనసు వేద కీతలపాచదా 1) 

విజ, లీ,50. 

చూ. చలికాల దన్ను. 

చలికి జడిసి కుంప శ్లెత్తుకొను 
చిన్న బాధ తొ లగించుకొను 

టకై మజింత పెద్ద బాధను 

నెత్తిన వేసికొను 

శాళ, శత. 80. 

చలికూటిపై నిడిన వెన్నవలె 
కరగకుండా, 

వేడి అన్నంలో వెన్న వే 

కరుగుతుంది. రుచిగానూ 

ఉంటుంది, 

66 మోాహాము చెమ్మనంబునన్ , దని 

లిఫు డెంత లె మృనుచుం దా బతిమాలి 
నశుం గరుంగ డీ భువిం జలికూటిపె 
నిడినం బో దఅరా రెడు వెన్న కవ 

డిన్. రాజశే. వి, 8.150. 

చలికూడు 

చద్దన్నము. 

కుక్కు. 16. 

చలిగరువు 

లోవల ఇసుక, గులక రాళ్ళు 

ఉన్న నల మటి నేల, 
గా టె 

(టౌన్, 

చలి గొట్టు 

చల్లని యాదురుగాలి వీచు; 

అందువలన చలి వేయు, 

““కిొఅిపము చెడ్డ యొట్లు చలి గొట్టి 

నచో కవనంబు కల్ల. 

పహాంసం, 4.41, 

చూ. చలి వేయు, చలి పెట్టు, 

చలిచిమ నైనను చంపుటకు 

శంకించు 

ఎవరికీ ఏవ అవకారం చేయ 

కుండు. 

ఏమా (త మూ ఇతరులకు 

బాధ కల్పింవనివానివట్ల ఉవ 
'యోగించే వలుకుబడి, 

“దలిసీమ నేనియు6 జూం (దొక్క 

శంకించు6, బలుకం డెన్నండు మృ సా 

భాషణములు ల)” పాండు, 2.6. 
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చలిదిమూట 

ఎవ్వడు వడిలే అవ్వుడు ఉవ 

'యోగింవ వీ లయినది, 
“నువ్వు చేనీన పుణ్యం ఏక -చలిడి 

మూటగా పనికి వసుందిి వా, 

దీనినే రాయలసీమలో సద్ది 

నూట అని ఉపయోగిస్తారు, 

చలి దీటు 

సంకోచము తొొలగిపోవు, 

సామాన్యంగా చల నసీళ లో 
య రా 

స్నానం చేయడానికి దిగి 

నవ్వుడు మొదటిసారి చాలా 

చలీగా ఉంటుంది, బక్క 

మునకతో ఆ చలి తీరిపో 

తుంది, ఆతరవాత యిం 

శెన్ని సారు మునిగినా చలి 
య 

ఉండదు, దినివై వచ్చిన 

పలుకుబడి. 

“ఇవ్విధ౦బునం జలి దీటి యింటిపనులు, 

నూటు నటు వెట్టి వలభు నోరు గొట్టి 

శుక. రి.850. 

చూ, చలి ఏడుచు, 

చలిపండ్డు వడు 

చల్లనివ స్తువులో, _పుల్లనివో 
ఖో ఇల్ అ 9 

తిన్నప్పుడు పండ్లు పులిసివోవు, 

“ఇల బడ వాని. దిన్నయపుడే చలి 

పండ్లు వడంగ నేటికిక్ ఏ 

ఆము. 4.116. 

చలిసందిరి 

(వవ; క్ ల్ళిచ్చుటకై బాట 

లలో అక్క_డక్క_డా పందిరి 

వేసి అందులో భానలలో 

నీ భంచి ఎవరో ఒక రుండి 

బాటసారుల కి స్తు టారు, 

ఏనినే సంస్కృతంలో |వవలు 

అంటారు, వాడుకలో చలి 

'వెందర, 

పండితా, ద్వితీ, పర్య. పుట. వరల, 

చూ. చలివెందర; చలిపందిలి, 

చలిసందిలి "పెటు 
(9) 

ఉపకారము చేయు, 
““ఇదియ పదివే లింకక్కా జలిపందిలి 

వెట్టుట కదా వల బో ము తమియె 

మాక వనజారాతీ 1?” 

ప్రభా. 4.152, 

చలిసట్లు 

చలివేయు, 

“వలపు చెమ్మట లింకC జలిపట్టు నందురు, 

చలువగొజ్జంగినీట జవర రమ్మ.?? 

రాధికా. 2.7. 

చలిపనులు 

నీశతలోవచారము, 

“దఠిపనుల్ గావింపంజూలి మానుట 
లేక.” యయా, 5.77. 

చలిపిడుగు 

మంట లేని పిడుగు, వజా 

యుధం, 

“6చలిపీడుగునుబోలె శాపంబు చాంకిలి 

రంగ. "రక యు, 898. పుట, 

చలివిండి. 

1. చలిమిడి, 

* ల, ఒకణెటు 
ల 



చలి.__-చలి 692 చలి... చలు 

చలిమంట కదలి విడిచి నా౭డునాంటికి జగ 

మెటుంగ,”? నిరంక, 2.17, 
చలి తగ్గుటకై_ పుల్లలతో చూ. చలి రీతు, 

చేసిన మంట, చలివెందర 
చలిమందు బాటసారులకోన మె అక్క 

నీతలోవవారము, డక్క_డా దారిలో చాహం 

“నా క్రీ చలిమందు లేమిటికి 2) తీసికొని విశమించుటకై 

కావ్యా. 2,79. యేర్పరిచిన వందిరి, దీనికే 
చలిమిడిముద్దవలె సంస్కాతంలో “వ వ” అని 

గుండుగా, నున్నగా, నల్ల గా- చేరు రాయలసీమలో 

చమురు కారుతూ, దీనినే “చలివెందరి 
“ర పిల యెక్కడ దొరికింది రా సీకు? 

(ap) 

చలిమిడి ముదలాగా ఉంది. అందమా 
౧ 

చందమా ౪ బౌ, 

చలిమిరి 

ఈమిరి, చల్ల గాలి, ఈదు. 

గాలి, 

“మలయానిలుం డింత చలిమిరితోం 

(గాలి నడపాడునోజ యొ న్న౦డొ 

పడ సె...” కమా. 5.12], 

చలివం(ది 

చూ. చలివెందర, 

చలి వాపు 

సిగ్గు నంకోచములను తొల, 

గిరచు. 

“చలి వావీ ఆపె నిడ సరిబేసు 

కొంటూ కలినితి విటు నన్ను కాదా 

మరి,”? శౌళ్ల, సం. 8,620. 

చలివిందల 

చూ, చలివెందర... 

చలి విడుచు 

జంకు తీరు, 

అంటారు, చలివందిరి అని 

కూడా కొంద రంటారంవ. 

““చలివెందరలు పెట్టి య థధ్వ న్ నుల 

దప్పి యార్సి...?? 

కానీ, 4.66. 

చూ, చభలిీకుండదిరి, 

చలి వెం[ద 

చలివందిలి, 

| “చల్లలా నీద యె చలివెం(దవోలె, 99 

శారు పారి, ఊత, 1774. 

| ' చలివేందల 

చలివందిరి, 

' చలివేర్యద 

లాడు. చలివందిరి, 

' చలువగుఅము 

ద 
సాంబ, నిఘం, 

గుడ్డలు చౌడు వేసి ఉడికించి 

ఉదుకు, 



చలు.._చలు 6998 చల్ల చల్ల 

“బట్టలు చలువ చేసి తీసుక రారా” వలకు వచ్చి ముంత దాచ నేల 
na) వా! 

. అడగడానికి వాది బిడియ 

భ్ జో పడడం ఎందుకు అనేవట్ల 

చలవద్దాల కళ్లీజ్ డు, ఉపయోగించే పలుకుబడి, 
చలువ దీర్చు ' ఉశతెలియయ చెప్పు మింక భవదీయ 

చలువ చేయు, | సమాగమనప్రసంగముల్క్ జలజ 

“చలువ దీర్చిన సన్న వలిపె దోవతి . దళామీ! యేమిటికిం జల్లక వచ్చియు 

బూయద,)? నిరంకు, 2.74. | ముంత దాంచలన్* విక. 7.88. 

చూ. చలువ చేయు. , “సమయ మె యున్నది చలక వచ్చి, 

చలువవటు ముంతే చాపంగ నేల  మోహసోట 

ల్ ' మునకు) సారం. ద్వి. 1.56. 

చలువ చేయు, ఉతుకు, చ గను 
“చలడ వామో౭దం జలువపట్రిన దటి, లగా 

దలిమంపు దుప్పటి దానిమోంద కన్నులు చల్ల వడగా 

నిరం. 2.20. | చూచు, 

2. చల్ల నితావు, . . అనగా చూచుటలో కన్నులు 
“చలువపట్టు విడిసె సా౭ తెల ననుచు.” |! చల్ల బడిన వనుట, 

పండిత. పర్వ, 290, | 
' “నేటి కీపాటి నీవు నా తౌటిమహిమ, 

చలువ మందు ' నింటి కేతేరం జల్లలాం గంటి నింక. 
3 

గ్. శ్రవవారం, సుక, 92,84. 

కనయ మొకించుక యెనం గానంగ 
వ జం వ ' చలగా నుండుము 

రాదు, చలువమందుల శత్యంబు సంభ ౧ 

విలక,? శృం. శకం. 8.44. | సుఖ సౌభాగ్యాలతో వర్లి 

చలువ మజ్జిగ  బ్లుముః 

నిమ్మరసం పిండిన సీటిమజ్జిగ .. నేటికీ వాడుక లో- వెయ్యేండ్లు 

చలువ మిరియాలు _ చల్లగా ఉండు తల్లీ! 

ఒకరక మైన మిదియాలు , అంటారు , 

“నామారుగం జూడర నా బంగా 

చలువలు చేయు రయ్యా సీవు చల్లలా నుండు మింకన్ ౨’ 

నీతతోవవారములు చేయు, శుక. 2.71. 

“విఖాంత యై యున్న హామొబ్ద్బ చల్ల చప్పుడు 
నాయికాకాంత వెంత జేరి యాచెలు ' ౧ 

వలు చలువలు చేసీ రట యెటువలెను.’ వట్టిమాటలు తప్ప చేతలు 

హైమా. ఫు, 40. "లేనివాడు. 



చల చల 
ఈం ౧ 
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“ముందరి చల్ల చప ప్పుడు గోడచేర్చు, ' ' చల ల్ల నిచూపు చూచు 
చండిపో తనునట్రి జాడ నున్నాడు, 09 

జా, హరి, ద్వితీ. పం § 1497.98. 

చల్ల జంపులు 

చల్లగా గాంతు కోసేవారు 

(కూరు లనుట. 

తడిగుడ్డతో కుత్తుక కోసే 
వాడు అనుటవంటిది, 

“చళంజంపులు జోగి జంగమంబులు.)) 

వార, 2.52, 

చల చేయు 
గా 

చల్లార్చు. 

“దత,క న్యామనోజసం తాపభరము, చె 

య్యము నం జల్లం చేయు పన్నీ టి 

క్రాొఅంప,) 1 

కవిరా, 2.58, 

బి మనసున కూూరటు 

కల్పించు. 

“పద్మాయ తానీ నీ పలుకోలు చాలే, 

సరసుల హృదయంబు. జలం జేయు.) 

మల , 2.75, 
శల 

చల నారు 
య 

చల్లారు, 

“పశ్వాన్న ములు శాక పాకాదికంబులు, 

చల్ల నారినయేని6 జవులు దప్పు,’ 

కాశీ, 4,105. 

చల్ల నికడుపు 

సంతానవతి యనుట, 

“మ్సునుకాల! చలని కడుపుదానవు 
వీవు? రా 

“ఆమెది చాలా చలని కడుపు, కొడు 

కలూ, బిడ్డలూ, మనమలూ, వానను 
శాం(డూ శావలసీనంతమంది* వా, 

“ఆదరనుతో చూచు, అను 

(గహించు, 

ఎండ నుండల నీడ యొదురు వచ్చుట 

గదా సుదతి చలనిచూపుం జూనె 

చేని.) ఉషా 8.49. 

చల్లనివేళ తలప దగు 
మంచివారైన అనుట, 

వుంచివారిని గూర్చి, మంచి 

విషయాలను గూర్చి, చల్లని 

(వొద్దున తలచుకొనవల నను 

టవై యెర్చడిన వలుకుబడి, 
(శవ, ర, 48, 

చల్ల సడు (వొద్దు) 

సాయంత్ర మగు, 

చందా. 5.89. 

చల్లపడు వేళ 
సాయంకాలం, 

“కొంతవడి నిలిచి వారల, పంతేంబులు 

వినుచుం జలపడువేళకు న, కాం లా 
వ 

రమునం గల మృగ, సంతతి వధి 

యిం-బిల) వరావా, 4.87, 

చల పెటు 
౧౧ యట 

నిరాదరము చేయు, 

చల్ల వడ జేయుట వర్మిగహిం 

పక వదలి వేయుటకు - నిరా 

దరముగా చూచుటకు నూచ 

కము, 

“వాలీ భావంబు సల్ల సెట్టి.” 

పాండు. 2.11, 

| కల్లబిడు 

క్ష. ఎండతీ వత తగు, 
౧ 



చల చలు 
య య 

(కా స్త చలబడిం తర్వాత బయలు 

డేరుదా మని ఆనుకుంటున్నాను.? వా, 

2, చల్ల నగు, 

66వ్రాడ్రి ఒళ్లంతా చల్లబడింది, కాస్త 

చేడి ఎక్కి సే సే కానీ లాభం లేదు.) చా. 

చల్ల మ్మి చవకమ్మి 
"ఇవి, : a 

అవి ఆర్చి. 

ఏదో అవనవడి అనుట. 
కుకు, 82. 

“పాపం ఆ యిల్లాలు ముగుడు పోయిన 

త ర్వాత చల్లమ్మి చవ కమ్మి పిల్లవాత్లి 

చడివిన్తూంది.? వ 

చల్ల వడియము 

లిక రక మైన వడియము, 

శం ర, 

చల్ల సేయు 

l. చల్లవరుచు; ఆనంద మిచ్చు. 

“ఆఅందబికు నన్నివగల నానంద మిచ్చి, 

చల సేయం నింటింట(6 జం ద్రు6 

దడగచు.ి రాధికా. 1.55, 

ల మజ్జిగ చిలుకు, 

చల్లు పోరాడు 

1. ఎవదజలు, 
లా 

“ముదము మిజ6 జలు6 బోరాడి చించి 

వరదం” భాస. యుద్ద, 14.82. 

లి, జలక్రీడ లాడు, 

“వారి. జలు పోరాడిరి యోల లాడిరి 

లతాంగులు రాగరనె చెకమగ్న ల లె 

రామొ, 1౭206. 

చలుపోరు 
రం 

జలక్రీడ, 

చల్లు లాడు 

“చల్లుకొను; జలక్రీడ లాడు, 
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చల్లు వలపు బేరము 

“మాటలతో మా(తమే ఆగి 
పోవు (చేమ, 

తాళ్ల, సం, 12.145. 

చల్లు వెదచల్లు 

విత్తనాలు చల్లు, 

నె పుం జందనా,ది ప్ గగన(ద్రుమ సౌర 

భవీచిం దా(మైపర్టీ పరిలబ్ఞ మౌ_క్రికమణి 

(పకరంబులు దోంచి దవీణతాశా 

వనుండు సల్లు వెదజల్ల జనించెన 

కాక... ఆము. 5.114. 

చల్లు వెదలాడు 

వెదజల్లు; ఏత్తు, 

కాటు వె సస వరములు చల్లు వెద 

లాడుచు, 3) 

తాళ్ల, సం, 11.2 భా, 69. 

చవి గొను 

రుచి చూచు; అనుభవించు, 

చూ. చవి చూచు. 

చవి గొన్న కూరలకు మేలుం 

గీడు కొనియాడు 
తినిన కూడును గూర్చి చింతిం 

చుట వ్యర్థ మనుట, 

66ళచ్రాలు(6 జూలు డే చవిగొన్న కూర 

లక, మేలుం గీడు గొనియాడ మింద 

మో6ందనులి తాళ్ళ, 8.88. 

చవి చదువులు 

శృంగారవిద్యలు, 
““చవిచదువులు గణిపుం గీర శాబంబుల 

కున్ ౨) కావ్యా. ].106. 

చవి చూచు 

రుచి చూచు, 



చవి... చవి 696 చవి... చను 

“తవిలి ఖండింప్రుచుం దాం జవి చూచి, 

చని యున్న లెస్స మాంసము దొప్ప 

చెటి.)? ' బస 8.694. 

చూడు మనుచు. 

“చక్కర శమాదఏి చవి చూడ 

సీయరా క”) రాజగో. 1,109. 

యా, చవిగొెను, 

చవితిచందురుడు 

చూడ కూడనిది (వాడు.) 

“ర్మ వలనిబాంకలు మొచవి గావు.” 

పారి. 1.126. 

' చవిలె పోవు 
“ఆక్క గుక్కె_ల డీింద యబ్దాక్నీ చవి. 

రుకాం. 8.280. ' 
కృుశంచు. 

(టౌన్. 

చవి సూపు 

రచి చాపు. 

 “నారిది నీకును జవి నూప6గలను.”” 

చవితొనాడు చందుల్లి చరా. 

డడం 

కనుక మనవారి 

అడి సిసిదము, 

పాండు. 8.1]. 

చవి దేల్చు 

ఆనందమగ్ను లను చేయు, 

““సంగీతమాధురి చవి బేల్చుం” 

అవవాద హేతును. 
కక చ జ దృష్టిలో సవతు లందటు నన్ను వుక -గా 

లు , నెంచి, యవమౌానవాక్యంబు లాడుచు 

విప్ర, 8,19. 

చవుకగా నెంచు 

చులకన చేయు, 

నుండు? 

నిరంకు, 4.74 
“వుల కమ్మల పట్ల జవుకట్లు.” 

చవి మరగు 

రుచి మరగు, 

“చలి విడిచి జూరశేఖరు, కలయిక చవి 

మఠగి తెరువు కాపెిటుక...) 

వాంస. 2.110. 

““లవణంబు చవి మరిగి మటుగకుండ,” 

కా, మా, 2.68, 

చవి యగు 

1. తగు, 

కనగినవారితో మారునగం౦ చాడీ యెన్య 

 చవుకపడు 

వర. రా, అయో, ఫు, తిరి7, పం కి, శి. 

ముత్యాలు నాలుగు ఉంచి 

చేసిన చెవుల పోగులు, 

క్రి 

వజ, 2,47. 

చవుకపజచు 

కించవజు-చు, 

చవుక సేయు 
న్యూనవజచు, 

. “సరివారలలో చవుకం జేసి,’ 

రికి జగడించే వారతోడ చవి గాదు. 
_చవుకాడి గుదియ “గాని, ఆళ్ళ, నం, తి,156. 

PR రులు యగు, 

““కాలెనె చవి గావొ కమ్మ గావో 

నీకున్ ,)? కా, మా, 38,65. 

నాలుగు (వక్కలు తీరిన 

యినువదండము, 

శ, రం 



చవు--.బాంగు 697 బాంసు... బాకీ 

చవుకాలి పీట 'చాంగు రే 
నాలుగుకాళ్ళి వీట వాంగు బళా, 

ప . పథ, దికూం పుట. 246, చవల మరగు పండితా. (పథ చీకూ. పుట 6 

రుచి మరుగు, రుచికి అలవా | చాం[దాయణము 
టగు, ఒక (వతేము. 

“వటం గల కోడెశాం జెల్ల వింత చంద్రుని వృద్లి తయాల 

రతులం, జవుల మరగించి భయము లజ్జ. ననుసరించి ఒకొక్క కబళం 

యును దీర్ప 2? _ wr 5 లాయి చ అలర 
శుక. 9.101. శుక్ల వత,ంలొ పాచ్చిస్తూ, 

చవు లిచ్చు 

ఇష్టము కలిగించు, 

“ఆలమేలుమంగ నీవఖనవరూపము, 

జలజామ (త్ర కన్నులక చదవు లిచ్చె, 

నమ్మా. 

| 

(| 
| 
| 

తాళ్ళ, నం, లీ.6గరి. 

చవులు గొను 

రుది చూచు. 

“మాంసఖండముల్ కర్య్ఫ్చూరళకల 

సం చయమును జవులు గొనుచుంల?” 

రుక్మాం. 8.280. 

చవు వంచ 

అయిదు, 

చవువీధి 
చాకు శృంగాటకము, 

చవ్యంచ 

అయిదు, 

చాంగు బళా 

భభిరే, నెబాసు. 
దాంగు బళా యనిన మంగళ ధ్వని 

నిండారి పాటి? 

పండితా. (పథ, దీషో, పుట. 191. 

కృహ్ణపతుంలో తగ్గిస్తూ తిను 

(వతము, 

భౌ! 

నీ ఛీ అని చీకొట్టుటలో 

అనునూట, 

చి అన్నే భా అనుటా 

వాడుకలో నేటికీ ఉన్నది. 
అయితే అది ఒత్తి వలుకు 

తారు, 

“బా కాటు లే మని చదువుచున్నారు, 

మో కొలందియె మమ్ము మా టి 

పల్కు౦గం? 

బస, 7.186. 

“మం వెధవా! అవాచ్యాలు అంటా 

ఎందుకు రాఖి? 

చాకచక్యము 

నేర్పు, 

(“ఏం చాక చక్య మమ్మా దీనిది.” చొ, 

CM 

చాకలిపిట్ట 

భారద్వాజవవీ, 

చాకలివానికి జలుబు 

ఇాకలివానికి జలుబు వేసినా 



క్రాక్రి వాగు 698 మామా 

చేయక పోయినా సళ్ళలో చాగజ గొను 

ఉండాలి, 

'మొనలివడిశము వంటిది, 

చాకలివాడు ఎప్పుడూ నీళ్ల 
లోనేడంటాడనుట 

వచ్చిన పలుకుబడి, 

కృష్ణ నీ 72, 

దా 
ర 
షి 

చాకిబాన 

బాకి బట్ట లుతిశకే బాన; ఒక 

వీలల ఆట, 
cn 

చాకిమూట 

మాకఠీవాని మెల బట్టల 

మూట, 

చాకిమణుగులు 

అస్థిరములు, 

తాళ్లు, సం. 11.8 ఛా. 116. 

చలువ చేసి మడత చెట్టిన 
వస్తాాలు కానేవటికి మడతలు 

చెరిగిపోయి మామూలు 

అయి తీరును కదా! 

చాకిరేవు పెట్టు 

ఒకరిలోపాలను ఎ త్పీదూపు 

వారి గుటుమటులు కడిగి 
టు లు 

వేయు, 

చాగదబడు 

సాగిలవడు, సాష్టాంగ వడు, 

“పుడమి నంతేటం జాం బడి 

(మెొక్కి_ ౨) 

పండితా, పథ పురా, పుట, 802, 

| 

| 
| 1 

i 
| | 

1 
J 

| 
‘ 

| 

1 
శ్ 
|| 

చంపు, 

“నాగ ర థాళ్వ భటావలిం గదన్, 

జా ఆ గొన్న జక్క గి 

ఊత్త, హారి. 6.68, 

చాగి (మొక్కు. 

సా పై ౦గ నమస్కార 

మొనర్భు, 

పండితా, (పథ. పురా. పుట. 4ర్ర్, 

చాగిల బడు 

సాష్టాంగ వడు, 

బాగిలి (మొక్కు. 

సాష్టాంగ నమ స్కా-రం 

చేయు, 

“సంతాౌపమునం 

(మొక్కి) 

పండితా. (పథ, దీమో, పుట. 102, 
“పినయంబునం 

యి టనున్ ఎ” 
రగ 

జిక్కి చా6నిలి 

జాంగిలి (మొక్కి 

జెమి. 4.81. 

“యలఘు [వతుం డా బాలిక, కిల 

జాగిలి (మొక్కి లేచి... 

కళా, 5,76. 

చూ, చాగి (మొక్కు. 

చాగుబడి కెలు 

సాష్టాంగ నమస్కా_ రాలు, 

(బౌన్ , 

చాచి కొటు 
రు 

చేతికొలడది చెంవవెటు పెటు, 
లి 6౬ 

|! “బాచి కారే సరికి చెంప బురబురా 

వాచీ పోయింది.) CN 



వూచు.__వాటు 699 చాటు_చాడీ 

చాచు ' చాటుపడు 
చేయి మాది అడుగు, మబుగువడు, 

అర్థించు, 'చాటు మాటున 
దాశ. 96. చాటున, 

చాట బంచు “,.ఆడంగం జీయకటుల్, గొందుల 

చాటింపు -వేయించు, | సందులన్ గుహల గుట్టల6 బుట్టల 

| చాటు మాటునన్.? అని, 8.50, 
““సకలజనులకుం బయన౦బు చాట 

బంచి«ి” "బె ము 9.106. 

చాటభారతము 

అనంత మైన (వనంగము, 

తొలిరోజులలో చెద్దనై జులో 

భారతం వగైరాలు అచ్చు 

చీవారు, అవి చేటవ లె 

వెద్దవి కనుక చేటభారత 

ములు అని అలవా టయినని, 

అవ్ వెద్దవి కూడా కనుక 

యెక్కువ అన్న అ ర్ధ ౦లో 

వలుకుబడి అయినది, 

“సీ బాటభారత మంతయు వినుటకు 

నాక చెఅపి లేదు. గాని ముచ్చీ మూడు 

మాటలలో జెప్పం గలిగితివా 
చెప్పుము.” వా, 

చింతా, 7. అం. 68. పు. 

బాటుభారత నుని మార్చి 

కొందణు అరం చెప్పట సరి 
యి 

కా దనిపించును, 

చాటు చేయు 

మబటుగుపటచు., 

“బాటు చేసీన నేమి చ కవాక ల 

బోలు, పాలిండ మెటు6గులు బయలు 
లగి 

సపడియె.)” క్రీడా, 95, 

చాటు మాటు లేక 

| గుటు గోవ్యము "లేక - బహీ 
లు 

రంగంగా, 

“బాటు మాటు లేక తేట తెల్లంబుగా, 

నబ్బ్బోటితో జూటం దొడంగ. 
చం(దశేఖా. 2.8. 

చాటువడు 

మణఅతుగుపడు. 

“తురగములు నీరుగొను నవ సరము 

-నేతెంచె మనము వాటువడుదముఎి. 

చా చె మి, 29, 

చాడిక త్తే 
బాడీలు చెవ్వూనది. 

చాడికాడు 

బాడీలు చెప్పువాడు, 

చాడి చెప్పు 

ఒకరిపై కొండెములు చెప్పు, 

“బాడి చెప్పిన మనవిగా సుం uf 

హించు.? రాజగో, రి.17. 

“వాడికి వాళ్ళమి దా ఫి ల్ల మో దా 

| బాడీలు చెప్పడమే పని) వా, 

చూ, వాడీకోరు, 

చాడీకోరు 
బాడీలు చెవువాడు, 



కాడీ_వావ 700 'పావ____వావ 

చాడీగొటు ' కంబుల[ కింద మిల మిల మెలంగడు 

చాడీఫోరు, రావుతులును.”) = ఊఉ, వారి, 58,27, 

చాతుర్మాస్యము చాపకింది నీరు 
ఒక వతము. తెలియకనే ఆవద తెచ్చు 

నాలుగునెలలు చేసే యజ ము; నది. 
(వతము, + మెల్లగా అంతటా అలము 

చానపి పట్లల్కు కొనునది, 

వశ్లైలు . తీర్చి చేడనీళ్ళత్రో . చావకింద నీళ్లు పోస్తే మైకి 
అలుక, కనిపించవు కానీ చల్లగా 

“సరసర బసవయ్య సనుదేహ మున్న, అంతటా అలుముకొనును, 
కర మఖిపేకంబు గావింత మనుచు, 

జానపీ పట్టల్కి_ సద్బ కి యద్ది గానక 

వాపల శాళ్లు గడుటయు. 9 

పస, 7.204, పుట, 
చాపకట్టుగ 

కువ్చగా, 

““వాపక ట్రుగ 6 గా ల 'నసకలబలంబు.ి 

పల, పు. 114. 

“చాంపకట్టుగం బడ్డసెంధ వములు. 

జెమి. 2.78. 

చాపకట్టుగా కూలు 

కువ్చు సూలు, 

“చాపకట్టు పడం గూలినలఏి 

కారీ, 6.227. 

చాప కట్టు వడ గొట్టు 

కువ్వ గూలునట్లు కొట్టు, 

“కమూాక్ల గిట్రివడిన్ జాంపకట్టు వడం 

గొట్టి, 09 జె మి 2.81. 

చాపకట్లు వడు 

చావ వలె వరుసగా కింద 

వడివోవు, 

కక ట్రం వచ్చినం జొచ్చి చక్క_డం 

చుటయుం జా(పకట్టు వడిన ఘోట 

“పాపముల బుణ్యము "స పం గూడు 

కొని బాపకిందడినీరు సంసారము.) 

తాళ, సం, 8.105. 
య 

చాప చద రగు 

నానాటికి దిగజారు, 

వావ వెద్దది చినిగి చినిగి చద 

రగా మిగులు, 

“బాప యె చద రయి నిల్చి యిప్ప 

టికి. 39 
గీర, విగ, 88, 

చాపచుట్టగ చుట్టు 

వావను చుట్టినట్లు చుట్టు, 

బ్ర మెల్ల 6 జాపచుట్టుగం జాట్ ఘన 

శక్తి సు హిరణ్యా కః డేమి 

యమ్మ. కళా. 6.20. 

చాపచుట్టగా 

చదరముగా, 

వావ వజుచిన ట్రనుట, 

6 =. బడల్పడియె నన6గల జూప-చుట 6౫6 
లు 

బడె నని తోంపయిడును ౧” 

ఆం(ధభా, 8,104, 

“ఆ -గాలీవానకు చెట్లన్నీ చాపచుట్ట గా 

పడి పోయాయి,” వా, 
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చాపట్లు 

పలచగా దోనెివలె చేసిన 

పిండివంట, 

చెపిండి ముందురా (లి రుప్బి 

పులియ బడతారు. చావ ట్లు 

కలా కాక అవ్వుజే రుబ్బి 

ఉప్పూ కారం వేసి పోస్తారు, 

ఇవి నేటికీ రాయలసీమలో 
చాగా వాడుకలో ఉన్నవ్, 

బావవతె చదరంగా పోయు 

నవి కావున చావట్లు అయి 
నవి "కావచ్చును, 

(బావ + అట్లు. , 

చాపట్లు వోయు 
చెల వంటి వానిని పోయు, 

చేయు, 

“నలను వావటు అనడం 

నటికీ రాయలసీమలో విన 
బడుతుంది, 

పులియ బెట్టిన విండితో కాక 

అవూడప్పూడే రంబ్బినపిండితో 

చేసినవాటిని చావట్టులు 

ఆంటారు, 

“పాలి వ మాపటం బండువెన్నెల 

చకోర, పోతవితతికి6 జూంపట్టు వోనీ 

నటు. ఆము. 2.60. 

చాపన్నలు 

చవటలుః 

ఇంకా అర్థ మాలోచించవల 

విన వదం, 

““జానునికి గినునికిం జేతు లెత్తు దు నె, 

| 

చాపన్న లార సాకూల్సింగ మూ ర్రి6, 

జూపద రం డంచు లోపలి కేం... 

బస, 6.168. 

చాపరువు వాజు 

ఇవావువరుగు తీయు, 

చచ్చుటకు వినపడి తెగించి 
య 

వరువెతు, 
Mn =) 

“ఆది యుక్క_ అి6 -గాండి డుస్సీ పాటీన 

నటిముజీం జాపరువు వాజి యల్లటు 

వడియెక ల) మను. శ4.4ర్. 

“బావుపరువు లంకించుకొన్నాడు.? 

బౌ 

రూ. చావుపరువు, 

చాపి పుచ్చు 

వాది కొట్టు చెంవవె చాపి 
. ర ఉక 

వాడుకలో అత్మ నేపదంగానే 

కానవ స్తుంది, 

(వే నుల్సి బాపి పుచ్చుచు నటు ద్విజూం 

బ్రా మని (తోవ? 

పండితా. ద్వితీ, మహీ, పు. 126. 

యూ, కామీ ఫుచ్చుకొను, భూ, షనాయు 

చాపి పుచ్చుకొను 

ఇవా -ది లెంపకాయ కొట్లు, 

చేతికొదీ కొటు, 
ద లు 

“నాలుగు వాచి పుచ్చుకుంటే సరి, 
బుది వసుందిలి వా, 

య నల! 

బాపి కాక, వాచి అడే వాడు 

కలో ఎక్కువగా వినవ స్తుంది, 

చామర లిడు 

వింజావురలతో వచు, 
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“బామరల్ కవ లిడన్.”” 
భార, శాంతి, 1.149. 

చామనచాయ 

కొద్ది నలుపు, 

“నీల మేఘము డాలు డీలు సేయ 

జూలు మెలు6గుం జామనవాయ మేని 

తోడి మను, 6.102, 

“ఆంత మటీ నలుప్రు కాదు. తెలువూ 

కాదు. నీ కోడలు చానమునచాయ లేవే 

పిన్నీ.’ వా, 

చామరలు వెటు 
రు 

వింజామురలతో వీచు, 

కుమా. 9.21. 

విధము, తీరు, 

తం (డి చాయ, తల్లిచాయ 

షె త్యా దులలోని మాట, 

” అని ఇచే తల్లి చాలు 

ఇత్యాదులలో వినవ స్తుంది, 

న్కిక్కు_మ్ముగల దం (డిచాయ కల 

కన్యలు థన్యలు గా వసుంధరన్ ౨ 

వాలు 

వసు, తి.115, 

చాయగోను 
చిబుతపులి, 

హర, 7.86, 

చాయకు వచ్చు 

దారికి వచ్చు, మాట విను, 

““రామునిచేం గాని రాకను లితర, 
సామాన్యనృపుల చే. జా జూయకు రారు,” 

వర, రా, చా. ఫు. 7గ్. పం. రి, 

చాయల బల్కు 

సైగలు చేయు, 

“బామరో! సురపొన్నలక నీణాయం 

జూయల6 బల్కు -సటికి,)) పారి, 4.16. 

చాయవాటులు 

సైగలు మొదలై న అన్యావ 

-జీళాలు, 

కళా యవాటులు సన్నలు గాయక 

ములు, కాళ, 4.89, 

చాయవారు 

లీలగా తోచు, 

భాయారూ వముగా తోచు. 

“సందేవాములు పెక్కు. చాయవార.? 

శివ, రీ.71. 

“చాయ వాజబుటయులి సనెవ, లి.4ి. 

దీనినే వాడుకలో నీడగా 

అని వాడుతారు, 

“వాడి రూప మేదో నీడగా నాష 

గురు వా, 

చాయవెన్నెల 
పండు వెన్నెల, 

పాండు, 1.15, 

చాండు బియ్యం 

కొంచెం బియ్యం-చేరనిండా, 

“బిచ్చగాడు ఆంత -గా ఆరుస్తున్నాడు, 

7 ఇచా రెడుబియ్యం "వేని పంపించు. 

CRO 

నిడులో నగం చా (చే) 

రెడు. 

చార్యాకము చేయు 

విడివాదము చేయు, 

“దేవునితోడ నేల చా, ర్వాక మొనర్చి 
విన్ ఏ) కా, మా, 8.174, 

చారారకుడు అంతవరకూ 

అన్న అధ్యాత్మిక వాదాన్ని 
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కా దని భౌతికవాదాన్ని నెల 
కొల్పీనవాడు, నపహాజ౦ గా 

అతని వాదం ఆ స్పికుల 

దృష్టిలో పిడివాదమే. 
రి 

వాజకం౦ంద 

ఒక గడ. 
Cs 

చాణపప్పు 

(పియాలపు వమా, 

చాజిబియ్యము 

వెదురు ఇ త్వా దులలోని 

చాటపప్స అని వావిళ్ళ సి, 

చాటమామిడి 

ఇూటకంద, 

(బౌన్, 

చాజమీను 

ఒక రకమైన చేవ. 

చాజల మెకము 

పెద్దపులి. 

చాజణల వన్నె మెకము 

వెద్ద పులి, 

చా లగు 

నిసుగుదల కలుగు, 

అంతదాకా వచ్చిన దనువట్ల 

అనమాట, 

““ఆదవద( బొంద చా లయితి నక్క._ట.’ 

పారి, ఊఉ. 8.199. 

“నాకు ఈ పిల్లలతో వే” లేక చాల 

యిుండదిలి వా, 

“ఈ సంసారం చా లయిందిల' చా, 

బడే “చా లయి పోయింది 

అని కూడా వినవ స్తుంది, 

“ర కపూలూ,ూ బాధలూ, పీలలూ, ఈ 
౧ 

దరి|దం అబ్బా! చా లయి పోయింది, 

ఎక్కడో చేశంమోిద పోదా మని 
ఉంది.” వా, 

చూ, 'చాలయి పోవు, 

చాలయి పోవు 

విసుగుదల కలుగు, 

చూ, వా లగు, 

బాలు 

నవురు డగు, (ఏ చెనా 

చేయుటకు.) న్ 
“మో మొగంబులు నాల్తు ని మాడ్కి_ 

నువ్విళు లూరిన చేశాస్య నొక నేను 

జాలుదునే యిది వాలించెదరొ మతే 

యే మెనం గలదో... కళా, 5,180. 

చాలుకొను 

వరునగా ఏర్పడు, 

““బాలుకిోొని యున్నవనమౌాలికలుఎ) 

ముకుంద. 2.182, 

చాలు చాలు! 

బాలలు, 

ఇది నిరసనసూచకంగా నీ 

మాట లిక కటివెటు అన్న 
టు ఈ 

అర్థంలో ఉపయోగిసారు. 

“నే నిటువంటి వెటుంగ6 జాలా 

వాల్, దినమును రాజాం బేరం జనం 

దీరక నీ కథ వించు నుందునే.”” 
సుక, 2.226. 

వాడుకలో బాలు చాలు 

లే వయ్యా! బలే వెదవుని 

9 కి 
యమ, భూ, చాలు జాలు, 
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బాలు జాలు ' చాలుమానిసి 

ఇక కట్టిపెట్టు. కే, సమరుడు, 

స్ * శారు, విరా. 4.221 ణు "దె సా డ్డ యి షు హషంగా 
భా | 

యా 
| 

మాటాడునప్వడు వారి నిక, 2, ముఖ్యుడు. 

“టి! దశా. 7.1.225, క టి పెటు అన్నట్లు అనుటలో 

వాడు మూట /.. ' చాలువౌడు 

“వలపీ, కింకర! వ్రాలు€6 జూలు బలికీం సమర్ధుడు. 

పక నింపకు "లేని కూయముల్ ఎ) | కక తె అల నొక ఇణబాలువాని బలు 

సారి. 1.126. | తీర్చనం గాక పొసంగ చేర్చ నేఖ? 
“బాలు బాలు. నోరు ముయ్యి) వా, భార, ఉద్యో, 4.148. 

“బాలు లేవ య్యా, మహా చెప్పా 
వ్యావు.?” వా, 

భూ, వాలం ఛౌలు, 

చాలు పట్టు 

దున్ను, 

వాళు దున్నుటనుబటి వచ్చిన 
౧౧ టె 

పలుకుబడి, 

“వరిభుజాంతరాళ జాం, గలమహీాం 

పాండు. 9.59, 

చూ, కాలం వటు, 
6 

చాలు! పదివేలు వచ్చె ! 

ఇంతవజణకే వాలు, ఇచే వది 

చేలు, 

“బాగాయె నింక6 జూలుల బదివేలు 

వచ్చె, సారం, ద్వి. 1.621, 

“బాలు బదివేలు వచ్చె చాంచాలి 

దొరకిన సై కద... 

పాంవా, 2, ఆ, 

కసీవ్ర్ర వచ్చిం దే పదివేలు నాయనా... 

వం తెస్తే నేం లేకపోతే సంఖ వా 

చాలుబడి 

న క్షి 
అలాని 

జాలు పురి.) 

63 

బాలుబాతు 

చాళ్ళు కటు; నమృది చెందు. 
లు. ౪ 

“ములచి తల లెతి నిక్క చ్చు, సల 

లితగతిల జూలువాజె సయ లర లధిపా 19 

భా౫ 10. వూ. 755, 

చాలూ మూలా 

తీరూ, తెన్నూ. జం. 
| “వానికి దాని చాలూ మూలా జెలి 
యదు, 

“వాని ఉపన్యాసానికి చాలూ మూలా 

| లేదు.) 

Ch 

CM 

వారి. వూ, 9.157, 

చాల్చుడు 

చాళ్ళుగా పడు; చావ కట్టుగా 

పడు, 

భార, ఆడి. 6.207. 

రా. చవాల్వడు, 

చావక నోవక 

ఏమ[తం కష్టవడక , 
“ఉన్నటు లుండంనన నీరు లూరక 
చావక నోవ కబ్బు నే ౪3 ఆము, రి.57. 
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| 

“బావుతల నెన నించుక సత్య వాక్య, చావగొట్టి చెవులు మూయు 
బాగా శాస్టి చేయు అను, ముగ్గడంపఠ ౫7 

భోజ, 5.815 
వట్ల ఉవయోగించే వలుకు 

చావు తెలివి 
బడి, పోయిన తరాంత (“ర్ర ఊళ్లో వెళి వాడిమోద ఏమన్నా అం ౮ అయిపు యిన ర్వా 

ఆన్నా వం: చావగొట్టి చెవులు మూసీ కలిగే పరిజ్ఞానము. 
పంపిస్తారు, జాగ్రత్త త, Di వా, చనిపోయేముందు అంతదా శా 

చావ గట్టు స్మారకం తప్పి ఉన్నా తెలివి 
చిదుక గొట్టు, వస్తుం దనుటవై యేర్పడిన 

““సకలదనుజులను జూవ౦ంగల€ గటు, 9) పలుకుబడి, 

మెగా, ఫు, 19. “ఈ ఇబావుతెలివితో ఏం లాభం 
చావ జూచు మొుదెటే ఆ పరిజ్ఞానం ఊం డవలనింది,”) 

చంపు, వ 
“నిను ధార్తరాష్ట్ర) లాండె, సీవు చావు దప్పి కన్ను లొట్ల, పోయి 
వారల నొం డెను జూవం జూడ, వలయు న్ నటు 
టప్పు డెటుంగ వేం) ౧౧ 

భార. శాంతి. 1.120. ఎకు, వనవ్షం కావలసి 
చావడిమాటలు ఉండగా వదో కొద్ది నష్టంతో 

బజారుమాటలు, జన్, బయట వడినవట్ల ఈ వ యో 

చావు గించే వలుకుబడి, 

దుర వస “ఆ కంపెనీ దివాలా తీయడంతో 
nen 

డబ్బం తా పోయినా జెలు తప్పింది, యు ““నాకలి మంగ'లిం దనుపుభావునకున్ వాన దప్పీ కన్ను లాట పోయి అతను 
యు దుడి కలం జేయుచున్.?) 

బయట పడాడు,”’ వా, 
పాణి, 2.18, జ సా 

“వీడితో వేగలేక చావు వచ్చింది.” చావునకు తప్పితివి బి మ్ము! 
వా .. బతికి పోయాను పో! 

చూ, చావు వచ్చు, “పుష్కర సరోవరంబునక రమ్ము, 
చావుగా ఉండు చావునకం దప్పితివి పౌ మృ్మనుటయాం 

అతి కష్టంగా ఉండు, గనలి కలక నవ్వి శబ] 

శక ఫ్ర యింట్లో నీళ్లు సరిగా రాక 4 వారి, . గ 

బాఖుగా ఊంది,?’ వా. | చావృపిట 
ల 

చావుతల తీతువ్రువథ్సీ, నీతవ, 

శ 
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చావువిడ వందనాద్యువచారము అని 

వ త్రో కడుపులోనే చచ్చిపుటిన కా స్పె౯కమార్కు-ల్ , 

బెడ, న వావిళ్ల ని. 

i శాల. | చాశెములు (దిప్ఫు 

చావు(బతుకులలో నుండు గిరగిర (తిప్పు. 

1. మరణావనలో ఉండు, 

“వాడు ఈరోజు " చావు బతుకలలో 

ఉన్నాడు. 

౨, అతి కి వదశలో ఉండు. 
౧౧౬ 

“ఈ వ్యవహారం ఇప్పుడు చావు బతు 
మలో ఉండి, ఆటో యిటో తేల్చు 

శోవాలిఎ) 

చావు లేదు 

ఢోకా లేదు, 

తగదు, 
౧ 

“క్సిళ్క_శతానకుం జూవు లేదు.’ 

గీర, గురు, 22, 

వె, 

కాను 

చావు వచ్చు 

దుసితి వచు, థి నై 
అనాహూత మేర్చడు, 

వచ్చె బా వనుచులి 

బస 6.164. 

“ఆబ్బ! వీడితో చావు వచ్చింది.’ వా, 

“సం చావు వచ్చిం దమ్మా! ఇప్పు 

డంత-గా వగుసావు.. .* వా, 

చూ, చావు, 

చాళియం విప్పించు 

అలంకరింప బనుచు, సాలెలు 

వేయించుటకు నియమించు, 

“పురం బభఖిరమ్యముగను, నెలైడం 
జాళియం విప్పించి రం గ్యవల్లులు 

చవెటించి.? 

“పండితా, ద్వితీ, మహి, పుట. 179. 

ఒక విధమైన నాట్యములో 

వలె తిరుగుతూ గద తివ్సు, 

“చలితాస్య కూర దంతతుత రద 

రసనమార కీ లాల వేల్ల ,జ్ఞలన జ్వాలాభ 

జి హ్వోంచలు6 డగుచు గదన్ జూ ళముల్ 

(దిప్వుకొంచున్ ౨” మను, 4.95. 

చింకలిక 

ఎజుమూతి కోతి, 
ఠి 

శర 

చింగులువాజగా 

చుంగులు (వేలు, 

బంగరు చెలియగు పట్ట ంచుదట్టి, 

చింగులు వాఅింగం జెలువుగాయి గట్టింి 

ద్విప, భళ్ళా, 2 

చించి చిందజ రేగు 
చించి చెండాడు, 

“కేల శావలివారిం జించి చింది 

లేట్ రుశ్మాం, 8,104 

చించు 

నశింవంచేయు, 

“దించెన్ గాశి వియోగదుఃఖముం” 
ఫీమ, 24,65. 

““తముముం జించుకొం” 

పాండు, 4,126. 

చింతకాయక జ్ఞము 

G&G వయాగించుకొన పిలు 

లేనిది, 

తాళ్ళ, సం, 71.84, 
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చింత గుల్ల 

"బెరడుతో ఉన్న చీింతవండు, 

చింతచె సగ మగు 

విచారముతో చిక్కి-పోవు, 
“తెల్సి సము మజఫు, సగము నయి 
చింత చే 'సగ మగుచు నరిగా, నవ్వరూధిని 

యంతికో ద్యానమునకు మను, 8.66, 

ఈమధ్య వాళ్ళ నాన్న సోయి వాడు 

చింతతో సగ మయ్యాడు పొపం 1) 

వా, 

చింతనాగు 

ఒక రకమైన పాము, 

(బౌకా, 

చింతనిప్పులు రాలు (కన్నులు) 

[కోధారుణితము లగు, 

“చింత నిప్పులు రాలు చిటుతకన్నుల 

డాలు దావకొఅఅక6 గెదండ 

లాససయలెలి 

చింత మొదులు కొ ల్సి న 
ది 

నిహులు చాల -వేడిగానూ, 

నిలిచి మండునవిగానూ 

ఉండును, చం[డనివ్చుల 

వంటివే యివి, 

చింతపూవు 

ఒక రక మైన పిల్లల ఆట, 

భోజను తౌ. 2.9. 

చింత యిడు 

ఆలోచన చేయు, 

“సకలసురాసురసంఘంబు బుది, నొక 

చింత యిడి.ి ఖ 

వర, రౌ, బి, పు 141. పం. 16. 

రాజగో, 5,856, , 

చింతల వంతల చివుకు 

చింతతో (క్రుంగిపోవు, 

ఏ నమ ర్వ నె, చింతల వంతఅం జివికి 

నిగ్గజీతిన్ ౫) మను. లర, 

చింత వంత బడు 

బాధ వడు. 

“దురంతకంతుకం,తనివాతిం జింతే 

వంతం బడి తాంతలతాంతముచంద 

ముందె? శుక, 1.519, 

చింతాకంత 

కొంచెము, 

“దంతా కంతయు వెన్క_6 దియ్యక 4) 

పాండు, 5.89; 

“బింతాౌ కంతయుం జంత నిల్ప(డు 

గదా? కాళ,ళ. లి, 

చింతాకు 

ఒక వీలల ఆట, 
౧ 

వాం'స 4.186, 

చింతాకు ముడుగుత ణీ 

సాయం కాలము. 

“చింతాకు ముడుగుతటిం ద, త్కాాం 
తం గొని తెచ్చి మేరుకా రు క 

సాలే , 0 శక. 1.588. 

చింతించిన చింత 

ధ్యానించిన ధ్యానము, 

“తీరముగ నిను. జొంతిం చిన -చింకే నిర 

తము ము కికి నిధి గాదా. 

= తాళ్ళ, 1, సం, వు. 20, 

చిం దగు 

“సికతాసేతువు నిమ్న -గారయముచే( 
జిం చెనచందాన సాత్యకి చేతన్ ౮ 

ఉ, వారి, 4,127, 
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చిందణకొట్టు చిందజ వందజ చేయు 

పలెలేగు, ఛిన్నాఖిన్నము చేయు, 

వోడలం వడనూంకి కొమ్ముల చేల, 

(గోడాడి తోయెత్తుకొని పంచిరిలుచు?, 
గడిదిం జిందజఆకొట్టి కడిమి (శే 

శుటీకి...) అ.మ,క.2.117. పు. 

చిందజగొను 

1. చెలెరేను. 

“ఆడ్రపంగ వచ్చిన నదటున జిందలి, 

గొని యెట్టి బలియురం గొనక 

కలియు.’ సారి, పూ, 6.126. 

2, పా డగు, కలత చెందు, 

“చప్పుడు నిండె నజాండము, సెప్పెడి 

జీ మజుని చెవులు సిందజ గొనియెన్ 

భాగ, 8.209. 

చిందజ రేగు 

సెలెరీగు, వెటీ యెతు, 
ez అలాల 

చిందణ=-నీదణు, 

“కటకటం బడి యాడు గజచి హుమ్మ 
నుచు దటము దా౭టించి చిందజ “రేయి 

నటుల? 

గా, వారి, పథ, పం కి, 1061-62. 

చిందట లాడు 

“మావృతుల నిరీ వితులం జేసియుం, గుధ 

రంబుల -చిందజు లాడియు,” 

వరాహ, 2.20, 

చిందజ వందజ అగు 

ఛిన్నాభిన్నము అగు, 

“రూపు వెడి తిరుగుడువడి చాహీనులు 
చివ్క_వడి చిందజ వంద జె మతి వెడి 
మలామడి యె 

య టా 

థ్, హరి, 1.148. 

“స్య ందనంబులం జిందఆ వందణి 

జేసియు,? జెమి, 8,101. 

చిందజవందజ లాడు 

వున్నా భిన్న "మొనర్చు, 

భాస్క, యు, రిక్త, 

చిందజ వోవు 

కలగు; చిల్లులువడు, 

“వులు చిందు వోవం జెలంగు కవిం 

(దుల, పో రంటిమా శనివారప్రు జడి. 

కళా. 17.19. 

చిందాడు 

చిందులాడు, 

“ఉచ్పెదవిమోందను లేనగ వంకురించి, 

చిందాడలటి) వాంస, 2,265, 

చిందిలి పడు 

కళవళ వడు, 

శాన్, 2.159. 

చిందిలిసాటు 

కళవళ పాటు, 

చిందిలి మందిలి యగు 

ఛున్నా భిన్న మగు, 

“మూ రిటం౭ బూని యీ క్రమము మేకొని 

వేసిన దివ్య రాజ్యల, క్షీ్మరమణీయవైభ 
వము చిందిలి మందిలి గాక తక్క) 

నృనీం, 259, 

చిందుగొను 

చిందులాొడు, నిల్లు. 

చిందుత ప్పెట 

చిందు [తొక్కునవూడు ఒకా 

నొక లయలో క్ డమ, . 
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చిందు [దొక్కు చికమకల బెట్టు 
రిక రక మైన నృత్యము చేయు, తికవముకల బెట్టు, 

చిందు అనునది ఒక రక మైన | “..యా, పిక మాలి యెందు 
నృత్యం, తప్పెట కొొడుతుం గుంచెనొ, చికమకలం౦ 'బెట్ల కిప్పుడు 

డగా చిందు తొ క డం వెప్రమా నాకుడి రనీక, 6 

నేటికీ ఉన్నది, చికాకు పడు 
చూ, చిందులు పాడు. కలత చెందు. 

చిందుపరువు చికివీకి 

ఒకానొక పిల్లల ఆట, చీకిరిబాకిరి, 
చిందులు పాడు “చికిబికి వెం (డ్రుకల కొప్పుల 

రాధా, 5.108. 
చిందువాటలు వాడు, చికిలికాడు 

చిందువా రచనే ఒక  తెగవా 

రున్నారు. బారు చిందు 

(తొక్కుతూ పాడే పాటలు, 

(బా హ్మ్ ల నా (శే యించి 

తిరగుతుం జే తెగ .చిందు 

వారు, 

పండితా, ద్వితీ, పర్వ. పు, 804. 

బందులు వాఖజు 

చిందు [దొక్కు, 

చిందు వందగు 

చిందర వందర యగు, 

ధ్వన్యనుకరణము. 

కళ ఖజైిండువడి డెందంబు గంది తాలిమి 

చిందువం చె కెందలిరుపాన్స్నునం దను 

వాందక లేచి.” మను. లి.2రి. 

చిందువందు చేయు 

పాడు చేయు; ఖర్చు చేయు, 

“వడ్డి 'లెక్క_కు6 బీందువందుం చేసి, 

నిరంకు, 2.116, 

అందగాడు, పోకీలా, 

“చక్రిని చెజివన్నెశాం (డక శీవము 

"లెత్త, చిననీ చరియించు నావీట హేను 

శేఖ,’ హంస, 1.220, 

చికిలి చేయు 

సానబట్టు, 

“చికిలి చేసిన య డిద ౦బు చేతల 

దాల్సి.? శివ, 4.74. 

చికిలిసాన 

'మెటుగు పెట్టు నాన, 

చికాంటు 

వెండ్రుకలు చిక్కు. దీసికొను 

దువ్వెన, 

మామూలు దు మె నవ లె 

"కాక "పెద్ద వండ్లు గలిగి పొడ 

వుగా ఉంటుంది, 

చిక్కక (నుక్కుక 

వెనుకంజ వేయక, జం, 
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చిక్కదనము 

l. థై.ర్యము, గుండె చిక్క._న, 

చిక్కములో చిక్కిన పిట్టవలె 

నిర్వ, 9.89. 

ల, అరుచి, 

ఇది కేవలం సందర్భాన్ని బట్టి 
' చిక్కి పోవు కోశాలు చెప్పిన అర్థం, 

ఎందు కిలా కావాలో బోధ 

వడదు. ఇంకను పాదార్యము, 

కకకుక్షని సామ్మేమి వేతొక్కని 

సా మేమి, చక్కెర కమరునే చిక్కం 
దనము లోకలు గన నేమి తాంగనుం 

గొన "నేమి, వన్నెల వూనునే విన్నం 

దనము.’ రాధా. 8.147. 

చిక్కు నగు 
గాట మగు, 

“చెక్కు చెమట సెక్కు వలెనే చిక్కు 
చెనచెలిమి.?’ తాళ్ల, సం, 5.29. 

చికగానా బిళ్ళ 

రివ పిల్లల ఆటు, 

చిక్క-నిడెందము 

లు 
మనసు, 

“ఆడువారు నీక్కు_ని డెందంబువారు 

జగతి,?) కమా, 5.038. 

చిక్క నె నిలుచు 

"ధ్ర ర్యంగా నిలబడు, సిరంగా. 
యా య 
డాండు. 

కకవ్హా యె త్రి వచ్చు నంతకుం జిక్కు_ 

నె నిలు మనుముుీ మా, 10.177. 

చిక్కపట్టు 

నిర్ణ యము, 

| 
| 

తప్పించుకొనుటకు వీలు లేక, 
చిక్క ౦బులో6 బిట్ల చిక్కి_నరీతి, 

దిక్కు_ _లాలించుచు దీనం డ్రై పలికె) 

సారం, ద్వి. 2.117. 

కృశించు, 

“అతను బాగా చిక్కి పోయాడు, తటా 
లున చూ సే గురు పట్ల లేక పోయాను 

బె, 

చిక్కుటనే “చిక్కుడు అని 

కొన్ని జిల్లాలలో అంటారు, 

చిక్కి నగ మగు 
కృళించి పోవు. 

భరణి భెతం 'బెందు దొరక దాయెొని 

చికి_, సగ _మెతి విడి యేల చం(ద 

మౌళి,” దశా, 2.75, 

చిక్కు. చీటు చేయు 
చిందర వందర చేయు, 

ఈఈ నలంగు నటుగాం బదంబులం 

(దొక్కిా చిన్క_ “నీటునుం చేసి చెల్లా 

వెదరుగా6 బాణం జలిన,...?) 

విష్ణు, 1.189. 

చిక్కు. జీరుగా 

తుత్తుమురుగా, చిందర వంద 

రగా, చిక్కు_గా, 

“జడ లూడి యహులకె వడిం జిక్కు6 

' జీరగా, చెం బడి పొరలాడు 
ళం, శాకుం. 5.6], 

పరంపర జీక్కు_€జీ 

(ప్రబోధ, ర్, 82, 

నవని "సపె6 

బారు, 

“దిం శ్రా 

రయ్యెడు, 93 

చిక్కు. జీరు పడు 
దందరవంద రగు; చి కగు, 
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“చిక్కు జీరువడు తురంగమ్ములును చిక్కూపాటు 

హారి, ఉ. 8.180. 
“నాయికయును నాయకుండును దమ ఇబ్బంది పడుట, మెలికలు 

యిద్దణి యంగ ములు ని భొవక లనం పడుట, 

బిక్క జీరు వడ వెచిన. చిక్కూప్పురువు 

ప్రభా. 5.49. ఒకరక మైన పురుగు, 
చిక్కు_తాళము _ (ప్రబంధ. 180, 

కొ త్తవారికి రానిళశము, చిక్కువజచు 

(2 క్ట క 
చూ, చిమ్క_బీగము, చిక్కువజచు. 

యూ, చిక్కు పజిచు, 

చిక్కు. దీరు 
రా లనూ చిక్కుబాకీలు ' 
చిక్కు, తీయు, 

గొంతుమిాదికి వచ్చిన 
క్ర లంకు ంజన్నులమోాంది హారములు 

చిక్కుల్ దీర్చునందంబునన్ ౨ చాకీలు; తగాదాలో వడినవి, 

రాజగే, 1.108. *చివ్య బాకీలు పీదప నిశ్శేషపటిచెం)? 
చిక్కు. పడు రుక్మా. 2.116. 

1. చిక్కు. అగు, చిక్కుబీగములు 

“వం(టుకలు చిక్కు_పడినవి?” వా, కొ తవారు సులువుగా తీయు 

2, చిక్కు-లో తగులుకొను. టకు వీలులేని తాళములు, 
“చిక్కి. యు జిక్కు వడక యక్క_జపు కరం తగుచిక్క బీగములు వేసిన 

జవధర ౦బునన్న నరంబులతోడం బెక  యట-]నె యున్న విప్పుడున్. 
యm 

లించుకొని.. కళా. 8.112. ఉపా, 8.106. 

లి, పా చేయ లేక చిక్క. చూ. చిక్క తాళము, 
| 

లో వడు, . చిక్కు_రాత 
“కాలంబుకొలంది లెక్కలు వెట్ట నేరక, జిలుగు వాత, 

' చిత్రగుప్తాదులు చిక్కు_పడిరి. Dl 
ఉం శాశీ, 1187. . చిక్యరొక్టారుగా 

చిక్కు వఅచు చిందరవందరగా, 

1. బాధించు. కొత్త, 11 

“విశిఖ పుంజంబులం జిక్కు పజిచి.? చకు,.లమారి 

జెమి. 5.22. చిక్కులు చెట్టువాడు. 
2, పట్టువడ జేయు, చిక్కు ““చిక్కు_లమౌారి యా బలిజసెట్టి వయా 
కొనునట్టు చేయు, య లం గటి ట్రి బర్వులక, (ను "క్కాడలంగం 

పాండు, 5.804. 5 వాంస. 5,485; 
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బక్కు-లు గొను చిక్క గుమ్మడు 

చిక్కు_వడు. దొరికాడు లే అబ్బాయి! 
“చెదరిన ప త్తంభ౦ంగముల( జిక్కు_లు 

గొన్నమణీస సరంబులన్ ౨ 

పారి, 4,18. 

చిక్కులు వాపు 

చిక్కు తీయు, 

“క్రానగోళ్ల నెటులు సిక్కులు వాపీలి 

పారి, 2.12, 

“ఆంకపీఠముం జేరిచి నోగ వెం డ్రుకలం 

జిక్కులు వాపి, పారి, 4.8. 

చిక్కుూవడు 

చిక్కు_కొను, 

“చివ్క_వడియును మదిం జేవ చెడ 

కతండుల) జెమి, 5.12, 

“వోకమూవాంబుల సుడి. జిక్కు. 

వడక.) 

వర, రా, కిష్కి, పు. తిర్కి, పం కి. 16. 

చిక్కుూవర్చు 

చిక్కుులలో పెట్టు, 

“వాడు నన్ను వాలా చిక గాపరచి 

నాడుల) 

“చిక్క_య్య 

తివొ.?? 

పండితా, ద్వితీ, మహి, పు. 214, 

ద్రక్కడ కించవరుచు, చిన్న 

చూపు చూచు అనే అర్థంగా 

కానన స్తుంది, 

చిక్కు. సీ రె పోవు 

చెదరి పోవు, 
“చిన్నన యాట లెల్ల సిక్కు సీ 

బోవ, 99 తాళ్ల, సం, న్, 1 

Ch 

లింగయ్య జిక్కువర్చి 

అనుట వంటిది, 

“ఏక గుమ్మం డటంచు నలరిఎి 

వర, రా బౌ, పుం 51, పం కి. 7, 

చక్"్క-ట్టు 

చీకొటు, 
a) 

“ఇక్క_న్యకు మగండే యితం, డక్క_ట 

యీ మగని కేటి యా లిది యనుచుం, 

జికొ్క్కాట వలదు... 
న్ 

ఉ ఈత, హరి, 5.147. 

చిగరుగోరు 

అరం నిచార్యం, 
థి 

“జుట్టుముడి బిగించుట కువ 

యోగించు సాధన విశేష 

మని వావిళ్ళ ని, 
. విగరుగొ ళ్ళను జాటు సీగ నిక్కలా 
వేసి గదలి పూ రేకలు గానం జెరివింి 

మల . 8,9. 
వౌ 

చిగిరింతపదవి 

అల్ప కాలభోగ్యము, 

“...కూరక్ళత్యంబునకు నొడీ గట్టి 

నచో నొడి గట్టుటంబట్టి వాని పదవి 

చిగిరింతపదవి గాక మానదు. 

ధర్మజ, 82,10. 

తె, జూ, 

చిగిరింత యైశ్యర్యము 

అల్పకాల భో గ్య మెన 

భాగ్యము, 

“ఈర చిగిరింత మైళ్వర్యము కె యింత 

| పొంగ “నేల, ధర్మజ, 

తె, బొ 
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చగురాకుమబుగునం 

మొగ్గయుం బోలె 

అఆకునుటుగు పీందెవ లె, 

“తన ముఖం బెతి చిగురాకమటు 
గునం బాడముమొగ్గయుం బోలె,” 

సుక, 1.ర్రిరి. 

చూ, ఆకమణుగుపిం బె, 

చిగురుకొను 

చిగిరించు ; వొడము, 

చిగురు గొలుపు 

చచిగస శె ల్లించు, 

జేయు, 

చిగురుజొంపము 

చిగురుటాకుల మొత్తము, 

NE) రమణీక-చశిఖరా[గముల చేలి, 

చీగురుబొంపంబు లె జిగి చవెలంగుు 

రాధ, క్రీ ధిక, పః 16. 

చిగురు లొత్తు 

చిగురించు, 

“సీమంతినికిం గోర్కి_ చిగురు లాత్తెం 
రాధా, 1.128. 

చిగురులో చేగ యగు 
-ములకలోనే చేవ చేరు, సార 

వంత మగు, 

చెట్టు ముదిరిన శ్లైల్ల చేవ చేరు 

తుంది, అలా కాక చిగురు 

లోనే చేవ గల దైన దనుట, 

బొడము 

చిగ్గుర [1 

“మేన దేరి చిగురులో చేల యె 

యుండెను.” తాళ్ల, సం, 8.165, 

చిగురెక్కు. 

వాసి 'శెక్కు. థి 

/ 

1 

| 

“ఎఏడపక జంగమం బే వసు వెన్క నడుగ 

కుండిన నొట్టు నడిగిన లేదు, అనినచో 

నా యొట్లు నఖిలంబు వినం దన కని 

గర్వించి దండితో గంట, మొగసాల 

గట్టించి (మోయిం చుకొనుచుం జిగు 

రెక్కి_ యున్నాడు. 

ద్వి. భల్లా, 2.24, 

చిగురొతు 
nn, 

1. చిగిరించు, 

“చెప్పవే కరుణాలత చిగురొ త్ర.’ 

భార, శాం, 5,542, 

2౨, వొడము, 

““కయ్య పు వేడుక చిగురొ త్రం) 

భార, (దో 1.55, 

లి, అనురాగపూరిత మగు, 

“ములయప్రుగాలి రాకలక మౌనసముల్ 

చిగురొ త దంపతుల్ ఎ 

ఇందు, 8.102. 

చిగుర్కొను 

చిగురుకొను, 

చిచ్చరకోల 

అగ్ని బాణము, 

“నా డింధ ముని. గన్ననాతి పె 

-“నేయును నలరు జిచ్చర కేల నంగ 

భవుడు.) (క్రీడా. ఫు, 68, 

చచ్చటజ పిడుగు 

అగ్ని వీడుగు, 

క ,దందడిం చా రొ_ని మండు 

చుండెం. జ్రిచ్చజ పిడుగుల్ వడిం 
దొరంగు వాడ్చున నంబరవీధి ను (గ 

మై భార, వీరా, ర్ 

“వ చ్చె6 గద విటులపాలిటి, చిచ్చజి 

పిడు గింక నేమి సేయుదుటిి 

నిరంక, 2 122 
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జో కొట్లు, lL అగ్ని (వవేశము చేయు, 

“కాస్త ఆ “పిల్లను చిచ్చికొట్టి నిద కాశీ, 2.86, 
పుచ్చశే తల్లీ, ni వా. ౨, నహాగమనము చేయు, 

చిచ్చీ యను “చిచ్చుటీకిన సతి శకెదురుగ వచ్చు 
సభాటు. విమవమానములు.) రుక్మాం, 4.94. 

ca లు చిచ్చులో నెయ్యి పోసిన భంగి 
అచ్చన మెజబు6గనికవులను, జిచ్నే 

యని సుకవివరులు చేపట్టరు గా) 

కవీజ, అవతారిక, 

చిచ్చును గాడ్పును గూడినటు 
టె 

గాలి తో డయి 

నట్లు - అనగా మరింత సిజ్బం 

భించు అనుట, 

““మేడ్చడి రాజ్యగర్వమున మోందు 

తలంపవు గాక చిచ్చునుం, గాద్చును 

అన్ని కై 
౧ 

గూ డినట్టు ౨” ఉం వారి. 4.198. 

చిచ్చుపిడుగు 

అగ్ని పిడుగు, 

చచ్చు అపిడుగు 

చిచ్చుపిడుగు, 

కమా, 5.70. 

భూ, చిచ్చజవీడుగు, 

చీచ్చు లేక చిముడు 
కారణము లేకయే (తుళ్లి 

పడు; మండివడు, 

అగ్గి లేకయే ఉడికిపోవు 
వా డని వాచ్యార్థము, 

అతి కోపిష్టి అనుట, 

“విచ్చు లేక చిమాడు మచ్చరీం డీస సుద్ది 
వ(జనాభుం డోర్పువాయడె యకట 1 

(ప్రభ, 1.134, . 

అగ్నిలో ఆజ్యము పోసినట్టు, 

మణింత దోహాదముగు 

ననుట, 

“విచ్చేయు మనుకురువిభు€ం జూచి సీరి, 

చిచ్చు లో “నెయ్యి. బోనీనభ౦గి 

మంటి) ద్విప, జగ, 188. 

చిచ్చు సింగార మెంచదు 

ఏ విచకుణా లేనివానివట్ల ఉవ 

'యోగించే వలుకుబడి, 

అగ్నికి అంద మైన దైనా 

కాని దైనా ఒకళశే, అన్ని 

టిస్ 'కాట్చి వేస్తుంది, 

చేంకెలేళ, 75, 

చిటమట మను 

మండి వడు, చిటచిట తాడు, 

చిటచిట లాడు 

1, చిడిముడిపాటు చెందు; 

కోవగించు. 
“నారి సర్వమయుం డట యంచు 

బట్టితోం జిటచిటలాడి.))? 

పారి. 8.82. 

2, చిట చిట శబ్దము చేయు, 

ధ్వన్యనుకర ణము; 

చిట పెట 

ధ్యన్యనుశరణము, 
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చిటపొట వోవు చిటికెన, వేలి కెక్కు 
చిటపట లాడు. (వథమగణ్యు డగు, 

కడా, వు, 80. -ల్రెక్రించున ప్పుడు మొట్ట 
చిటబొట మని మొదట చిటికెన [వెలిని 

చినుకులు వడుటలో- మడిచి వెప్పుట వై యేర్చ 

భ్వన్యనుకరణము. | డిన వలుకుబడి, 
“ఆట మున్ను మొగులు బలియు-చచు6, 

జట పాట మని పాట పాట చీనుకులు 

వడం జొ,చ్చుట యాడి గాల...) 

కళా, 4.90. 

చిటిక లపందిరి వేయు 

మాటలతో మభ్య పెట్టు లట, 

చిన్న చిన్న పుల్ల ల లతో 

వందిరి వేస్తే చూడ్తాని! 

అందంగా నే ఉంటుంది, కాసి 

కాస్త చెయ్యి తగిలితే కింద 

వడి పోతుంది. చానిమొోాద 

వచ్చిన పలుకుబడి, 

వాడి వన్నీ వట్టి కోతలు, ఆ చిటికెల 

పందిరి నము కని ఆ వ్యవహారంలోకి 

దిగితి మూ మనమే _ నవ్వుల పా 

అవుతాం.) వా, 

చిటికలో 

తణంలో, 

కొల, న్లె, 

చిటిక వేయు 

బొటన] వేలూ, నడిమి వేలూ 

చేర్చి, జార్చి, చు క్క_ని | 

శబ్దము కలిగించు, 

“క్ర, క్కెరయంగల జూచి పందియప్పు 
చుంకువ దిద్దుచు+ జము వేసీ స్కళ్లి రి) 

. వాంస లి, 216. 

(డా త్రమమతిని మరుత్తుండును జటికెన 

(వేలి కెక్కి సకలభూచ(క౦బును 

స్మృకమంబుగ చేలిరి,"? థర్మజ. 825. 

తె. జాం 

చిటిచాప 

మె త్తని చిజుచావ, 

“బాలీసు రతనంపు గీలు బామ్మలు 

చిటి,చాపలు వెడ6ందవింజూమరలును.)” 

రసిక. 1.61. 

చిటితాళము 

చిన్న తాళము, 

“ఐటి తాళములు చంక పుటిక 

నొకొ్క్క_కమొాటు, గలి రయంబున 

దాంకి కలసీ ముఅజయ.,”’ 

ఆము, 6.6. 

చిటిపొటి 

1. చిలిపి తగాదా, 

“ఇటు మి లోపల నూరక _ చిటి పాటి 

వలదు.) నవీంహా, 8.80. 

ఏ, అల్పాల్ప మైన, 

66 ిటిప్రాటి సొమ్ములు పెట్టుక, పుట 

పుటగా వీధివెంటం. బారుగిండ్లబడిన్ . 93 

వాంచ. ర్, లర్, 

చిటబొట్టు 

. ము ర్రైదువలు మంగభకరంగా 

రి ధ రే చిన్న బొట్టు. 
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కకాక్ట్రీర తిలక రేఖామ ధ్య మున ' చిటంటు 

యందు, బుణ్యంబు6 జిటిబాట్లు పొందు లయ గ వ చేవ | క్ష 

పజఅ-ి,)) కార్, 8.212. చిలి వీ ఫ్రై లు; నఖ 

చూ, చిట్రిబొట్టు,. "తొదులు, 

చిటిముడి కరః చిట్లంట్లు సీ వంచక చి త్రగించరా 

దొంగ యత్తు; మానము. వోరి.’ తాళ్ల, సం, 8,11. 

ఛాన్యవి శేషం, రామా. 4.167, 
Cp ర, చిట్టచివర 

చిటిలిపడు కటకడవట. 
చెదరివడు;- ఎగిరివడు, బె 

+ చిటడవి 
చిటి[ వేలు లు 

కాజడని, 
చిటికెన (చేలు, 

ఆము, 6.80. | చిట్ట మిడిచినంతలో 

చిటు కను “చిటికె చేసినంతలో - - త్వరలో 

కర్చించు, అనుట, 

ధ్యన్యనుకరణము, “ఏ పదారంబును సంపాదింప శాని 

చిటుకు పొటుకు 

వాన నెలిసినా చెట్టు మోది 

నుండి వదే సీటిబొట్లు, 

చిటుకు పొటుకు మనక 

ఉలకక వలకక, 

చీటుకులాడి 

చిట్టంటు సేతలు 

శృంగార చేపలు, 
A) 

కవరుని చిట్టంటు సేంతలం రలు 

(పేమ మెజిపువోలె. దళుక్క_న 

మెదట చు6 “గానీ కా, 7.159. 

యిట్టి నట్టడవిలోనం బిట్ల మిడి-చిన 

మూ[తంబున వచె తంబు గా నానావ్థ 

పదార్థంబులు.. వరావా, 5.12, 

చిట్టాముదము 

“చిన్న ఆముదపుగింజల 

చమురు, 

“చిట్రాముదమ్మున శిర సంటిలి 
౬ 

ఇందు. 2.15, 

“చిట్టాముదం తాగితే చేడీ వాతం 

తగ్గుతుంది.) ల్ 

చిట్ట తాళము 

“చిన్న తాళ ము (కొట్టునది), 

| “ఆటిద శా కంచు నప్పుడు ? నంబి, చిటి 
టల టు 
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తాళము వేసీ చేయెతి (మొక్కి త) చిటీత 

పండితా. మహిమ. 289. ప్ర దిన కాయలు కాసే యాత 

చూ, చిటి తాళము, Bn 

చిట్టిపొట్టి శ బు 
ర్వ 

క. చల్ల రనామ్ములు. బట్టదు 
ళ6న్చి ౦బ[(పవాళ మౌల్యంబులు వె చిరి; చిట్టిత చెట్టు. 

చిట్టిపొట్టి ధరించి రిట్టు నట్టు.) 
పండు. 8,74. 

2, చిన్న చిన్న. 

“చిట్టిపొట్టి మాటలతో ఆత డెంతో 

ఆందంగా రాసాడు,” 

చిట్టవొ ట్టు 

"ముఖంలో వెద్దగా వెట్టుకొనే 

బెటుకింద చనటుకొన చిన్న 
లు రి 

బూెటు, 
ర 

CNC 

ద రగోనమల్యం బులు నె చిరి, 

చిజ్తిబొట్టు ధరించిరి.. 
పాండు. 8.74. 

రా, చిటిబాట్టు. 

చిటిమట 
డం oa) 

చిన్న తాటిమొక్క-., 

చిట్టి వెదుళుల కదుపు 

పాటి ఎవెదుళు (వదార వటిక) 
లి య థి అ 

చీటచిటలాడు “వెదురులూ 

కావచ్చును, 

“ఊఉ గభటులు నిట్టి వదుళుల కదు 

ఫుగాలి కమా, 12.121. 

చిటాడు 
ట 

పల ేగు, 

“చిటాడుసిగుతోం. సేపటి పెనణప 
లు ౧ లు 

డెందము, “ సారం, 8.148, | 

6వెలివాడకుం గడుంజేరువు "సెలయేటికిం 

బారువు తౌళ్టుం జి ట్రిం దులునా వల 

' దబుచు భద్రకాళీ, "నిలయంబు, 09 
| 
| 

వివరా. 8.100. 

చిట్టుడుకు 

కవోవ మెన, కొదిగా ఉడికిన, 
to 0 ఏ. 

చిటుడుకు నీళు 
రు య 

బియ్యం ఉడుకుచుండగా సై. 

నున్న నీళ్లు, 

“చిటుడుక నీళు (శా గి లే. మంచి 
6 యం 

దంటారు,”? 

చిటుడుకు పటు 
రలు ల 

కొద్దిగా ఉడుకు, 

“ఊరమ గంధంబు చిట్లుడుక వట్టిన 

బొంగి యందు దుమారో మె యివు 

"లెగాసెటి 

చె, 

శృం. శాకోం, లీ.174, 

చిట్టుముల బయకలు 

నర్భిణీస్రీ తెలి నెలలలో 

చేసుకొను వాంతులు, ఇవి 

"రెండూ (చిట్టుములు, బయ 

కలు) ఒకే అరంలో (వయో 

గింవబడేవే అమునా ఇచ్చట 

శెండూ కలిసి ఉండుట 

విశేషం, (చిణు?ఉమ్మి+లు.) 
l 
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“ఇటు వరింప నాతని యింతి గర్శ, 
య pn. 

కలిత యొ చిట్టుముల బయకలు మొగ్గ 

మున చెలుపు గనివింప,..ి 

శుక, 2.146. 

చిట్టుములు 

బయక్లలు, 

“చిట్ట్లుము లుల్లసీ ల్ల దబు చె తోడోం 

గురం గాథ్సీ కిన్ ౨) 

“చిట్లుములు పుళ్లు దాం గను, పట్టికి, 00 

దశా. శి, 106. 

“నెల మనలె నంత6 -గాంతేవ...చిటు 
న్ 

ముల్ తజచు మీటి.” విజ, 8.220. 

చూ, చిట్టుముల బయకలు, 

చిట్టూట చోటు 

సఏదభూరు తావు, 

క గామ నికటంబు గాక దూరంబు 

గాక, వాటి పారగాక చిట్టూట చోటు 

గాక వెల్లి తల గాక క్రీజెదల్ వేరు. 

పురువు, “రాతిపోట్లును లేని బారాద్ 

వేలం) విప, 2 .18. 

చిట్టూడి 

ఒకరక మెన కూా రాకు, 

(బెక్, 

చిప్టిడుపంట 

రెండవవంట, 

చిజపెడుపొట 
ల్ ల 

చిన్న పొట్ట. 

శరభా౭ంక, 95. 

చిప్పెడు వేస్తే పుట్టె డగు 

"ముఖం "మటమట లాడు, 

ముఖం వెనంలాగా కాలిపో 

” తున్న దనుట, 

మను, 8,120... 

చప్పుడు గింజలు వే స పు క్రైడు 

కావడం అవ్వుడే సంభవం. 

“వాడి మొవాం చూడు. చిక్తైడు వేస్తే 
పు ప్రైడు అవుతుంది,’ 

చిబటెలుక 
టె 
చిన్న జాతి ఎలుక, 

బా 

' చిట పొటులు 
ag) oe) 

ఒకరక మైన బాల క్రీడ, 
భోజసు తొ. 2,9. 

చూ, చిటబాటాలు, 
య య 

చిట పొట కాయ 
౧ ౧ 

(ప్రబంధ, 618. 
చూ, చిట్లపొట్టులు, 

చిట్ల పొట్లాలు 

క్ర "బాల క్రీడ, 

“చిట్ల పొట్ల కాయ రీ ము రేణి 

కాయ...’ అంటూ పాడడం 

పిల్లల ఆటలలో ఆంది, 

పండితాొ, (పథ, పురా, పు 460. 

చిట బొటాకాయ 
య య 

కాళ, రె.శిరి. 

చూ చిట్లపాట్ల కాయ, 

చిట్లి సున్న మగు 
య? 

చాటిలి పొడి యగు, 

LI శారహారంబులు సాబ లం 

| జెడీ చిట్టి సున్న మయ్యొ ౨” 

శాధి. 58,76, 

చిటుక టె 
ఉం అంత 

అతి కోపిష్టి 

శ రః 
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చటుకొ బని 
య 

ఫీడాకారి నంతావకారి. 

“పంచశరుం డొక (పళ యకాలయ 

ముండు, చిన్న పెంపుడు చిల్కు_ చిట్లు 

కొజపి,ి) కలు, ఈ, 55, 

చిటుగొను 
గి 

చిటవట చట్టు, 

లాలు వేయించగా చిట్లు 

తాయి. గింజలు చిట్లిన వని 

"నేటి వాడుకలోనూ ఉంది, 

“మంగఅమున బేల లు సీట్లుగొన్న 
ae 

పాలుపున” బస, 7.199. ప్ర 

చిఠాను చెలు (వాయు 
ag) 

"లెక్కలో జమకట్టు, 

66 ++ అయ్య దన రాక యున్న లోపంబు 

దీం నేండో నృపాల | 

జిఠాను జెలు (వాయింపు మయ్య [0 

నానా, 244, | 

చటి రూపం చిత్రా, 

చిడిముడి పడు 

చీకాకు వడు, కోపించు. 

కక తంబు జల్లనం జిడిముడి పడుచు.” 

గా, "నారి. ద్వితీ. పం, 1079, 

రూ. చిడిముడి వడు. 

చిడిముడిపాటు 

తె (టు పొటు; 

కోవము, 

చిడిముడి వడు 
1. ముఖము మటమట, 

లాడించు; 

బుచ్చు, 

కలత; 

జ అ 
అనంతృ ల 

యొఅమి6 | 

కఈళచహైెదరక యుదరక చిడిముడి వడక) 

పండితా, (పథ, దీమో, పు, 17/0. 

౨, కుతూహాలము చెందు, 

“చి తమ లని జూచువేడ్క_ జీడి 

ముడి వడంగాం)” భార, భీష్మ. 1.151. 

చిడుగుడు పరువులు 

ఒక ఆట: చెడుగుడు, చిడు 

గుడు, 

చిత్తం ! 

ఎవరైనా 'వెద్ద వార, గౌరవ 

సీయులు చెప్తున్నప్పుడు 

వినుటలో అను ఉవస్కారక 

వదం, 

“వెళ్ళి రామయ్యను పిల్చుక రారా!” 

ళ్ త్రం) వొ 

అలా? “జాొను” అనుటలోనూ 
కలదు. 

“నిన్న నే వచ్చారా ఖో 

““దితేంతి? 

ఇత్యాదు లూహ్యాములు, 

చిత్తకార్తీలో కుక్క_లలాగా 

కామా చేకంతో, 

ఆకా ర్తిలో కుక్క. లకు 

కానా బేకం ఎక్కు... వను 

వె ఏర్పడినది, 

చిత్తగించు 

1. తలచు, 

“శ్రీవార్డు 'నాత్మలో6 జి తగ్గించి. 09 

రుక్మాంగ 1. 15. 

వాడుక లో. 

(నాం మనవి చితగించండిలి చా 
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2, వకాగతతో, 

ఈలి తగించి వినుము. 

భా, ర్, స్క, 7.16. 

కి. దయచేసి, 
క6చ్చెప్ప్ర వే వ్యాసనందన చి త్రగించి. 03 

భాగ స్కాం, 9. 

4. విను, 

“విన్న వించినార మిన్ని యాకర్షించి, 

కొంచె మనక చి తేగించవలయు,? 

కృషః 2,189. 
౯a 

5, ఆలోచించు, 

[27 అభ పిలక బుద్ధులు (పళ యముల్ చిత్త 

గింపటి కుచేల. 1.115, 

చి తజలుగ 
ర 

అధికముగా; అత్యు ద్దు) 
య 

తంతో, 

చిత్తకా ర్తిలోని వానవలఠె, 

చిత్తకా ర్థివాన గబగబా 

వచ్చి ఆగుతుంది, 
“పాండుతనూజుండు చి త్రజలుగాం 

గురియుపయోధరంబు[కియ. 

జెమి. 7.89. 

“ఇనుప గునపంబులో యనం దనరి 
కురిస్కె నెంతయును జితజలుగ "నేదు 
ముండ్ల, కళా, న్,5, 

చి త్రపరితాపము సేయు 

మనఃకఖేదము కల్పించు, 
“నీవు దపంబు సేయం బోం దలంపప 
మమ్మ, చిత్తపరితాపము సేయక 
మన్ను.” శ్యమౌ, 6,7. 

చితము కరగు 
9) 

హృదయము |దవిభాత మగు 

“ఆ వెకంఠము... సథఖామండపు, క్రీవి 

స్ఫూర్తి కతేంబున న్మిగుల నాచి తంబు 

నానందమ్ము దావెచితి గరంచు 

చున్నయది.. .?) కళా, 2,12. 

“భామ త్రనమింద నెన ౭న చాగుం 

జూచి, చిత్తము గరంగి కుభభ దశేఖ 
రుండులి?ి వాంస, 2.65, 

చిత్తము కై పు 
మానసో చేకము, ఆవేశము, 

“పడడం బొడిచి చంపక చిత్తము కెంపు 

వోవు నే కమా, 11.49, 

చిత్తము చీకటి గొల్పు 

కలత వటుచు, 

“కటి గొల్పె (చాహ్మూణుని చిత్తము 

పిన్న జీ సోగ వెం|డుకల్ ౨) 

నివ, లి,44, 

చిత్తము తప్ప జేసికొను 
అయిష్టమునకు పాల్పడు, 

“వారియాుధిష్టి రుల చిత్తము తప 

శ్రాొంఠీకి,”? 

చిత్తము తెలియు 

అభి పాయ "మెజుగు, 

“దేవర చి తంబు డచలియమి నట్టు 
సేయగ చ్చమి దోంచునో యనుచు 

ఏ6 జేసి 

జెమి, 4 

చవజతు,...) కళా, 1.192, 

చి త్తమునకు వచ్చు 

ఇష్టవడు; మనసువడు; నచ్చు. 

(కనీ చి త్రమనక వచ్చినవానిం -గారు 
ణ్యంబునC గైకొని, 39 

భార, కర్ణ 1.255. 

“వనిత! నీ చి త్తమున "కేను వతు చని.) 

శివః తి. 68, 
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చిత్తమున కెక్కు. 

మనసునకు వచ్చు, నచ్చు. 

“అకట! యొరు చి తమున కెక్కు_నటు 
గాగ, మెల గి. యేమివిధంబునం 

గొలుచువా౭డు.?? 

భార, విరా, 1.74. 

చితము నీరగు 
pn a) 

గుండె నీరగు ; భయ భాంతి 

జనించు, 

“ఆక్కు_టా!, నిక్కు_ము మాకు జిత్త 

ములు నీ రగుచున్న వి. 

ఊఉ. వారి, 2.182. 

చి తము వచ్చినట్లు 
ఆజం ౧ 

స్వచ్చగా; యథేచ్చగా. 

“నీచి త్తం వచ్చినట్టు నీవు తిరుగుతుం మే 

ఇంటిసంగ తెవరు చూసారు 1 

చి తము వచ్చు 
అణా 

ఇష్టవడు. 

కళకి తంబు వ, చ్చినచో మౌానుదు గాని 

ని న్నిఫుడు క్ స్తం చెట్ల నా ేటికిన్ ౨) 

కాళ, 8.2. 

బె, 

చి త్రము విడుచు 

మన సావ్చకుండు, 

(చేరి యచ్చట నిల్వం జి తంబు విడిచి.” 

పల. పు. రి. 

చిత్తయి పోవు 

బాగా దెబ్బ తిను, నిర్వీర్యు 

డగు, 

66 ఆయిఫోయా డయ్యా! ఈ చెబ్బతో ' 

చితయి పోయాడు,” 

46 

' ఈవి త్రవాన గురియ.”) 

' “చి తవానలా వచ్చి పడాయి రాళ్ళు, 
వాతి a 

చ తరించు 
బయట 

చి తించు, 

“పండితమల్లుచ తులను, చీ త్త రించిన 

మాడ్కి_. 93 

పండితా, (పథ, దీకూ. భు. 175. 

చి త్తరువులోని (వతిమవలె 
కదలక మెదలక, నిశ్చలంగా. 

వాడుకలో - “వాడు అప్పడు 

రాసిన బొమమ లాగా నిల్చుండి 

పోయాడు.” 
“అచట నున్నవార లెలం జి తరువున 

వ్రానినట్టి...... తడవుగను.)” 
కళా, 5.6, 

Pe చి 

ముదిత మగు, 

“చి త్తంబులో నీదు వెలు వెనమూ ర్తి, 

చి త్త వొ త్రీనచెలువంబు దోంపటి 

4 ద్విప. కల్యా, పు . 66. 

చి తవాన 
అ 

చి త్రజల్లు. 

చి త్రకా _ర్టిలో వాన ఆరు) 

తంగా గబగబా వస్తుంది. 

విప. 4.19. 

బె, 

చూ, చి తేజల్లుగా, 

చితాన బెటు 
౩9 

మనసుతో వపెటుకొను, 

_ఉచిత్తానం బెట్టక మొమాట శ్రీరమణ 

' మరవక) తాళ్ల, సం, 7.108. 

 చితారిపని 
అలయ 

బచ్చెన వని; కరత 
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బొములూ అవీ చేసి వానికి 

రంగు 

ఈ వృత్తి చేయు వారిని 

చితారివాం[డు అంటారు, 

చితుపతి 
ns 

సాఫ్టు (వాయక ముందు 

(వాసుకున్న (వతి. 

చితుళివని 
వాలీ 

చితారివని, 

గ (ర బొమ్మ లు మొదలగు 

వానివై రంగులు -వేయువని. 

జీనిగర -- చిత్రారి —_ వాండ్లు దా 

ఆ వని చేసే న్వారి నంటారు, 

కాకీయా. 804. 

చూ, వీతారిపని. 

చితరతి 

నంభోగములో భేదము, 

కమా. 9.152, 

చిదంబర రహస్యము 

అనోచరము - అనవగతము, 

చిదంబరంలోని శివలింగాన్ని 

ఆకాశలింగం అంటారు, 

దర నానికి వచ్చిన భకాదు 

లను, తెర తొలగించి, దర్శనం 

విరు 

అయింది అంటారు గాని యొవ 

రికీ యేమి కనబడదు. 
ఆకాశలింగం కనుక కనబడ 

అయిందా ఆంటారు, 

దని (పలితి, అందువై యేర్ప. 
డిన వలుకుబడి, | 

| 
i 

“ఆంత సరిపడనివాడు ఈ రోజు 

| ఉద్యోగం యిస్తా నన్నా డంెటీ 

| యిందులో మీదో చిదంబరరవాస్యం 

ఉంది, 

చిదగొదలు 

గృహాక లహాము, 

(బెన్. 

వ్యత్యాసాలు, 

వావిళ్ళ ని, 

“ముదల నుపాయం బెన్నుట్క పిదప 

నుపాయంబు లెక్క పెట్టుట తగు నీ, విద 

గొదల6 గాదె ము న్నక, ముది 

కొక్కెర యను6గునుతుల ముంగిస 

కిచ్చెన్ ౨? చవేంక. పంచ. 1.785. 

చిదమిదగా 

నలుగునట్లుగా; కసిపిసిగా, 

చిదిమి దీపము పెట్టవచ్చు 

ఎంతో (వకాశవంతింగా ఉన్న 

దనువట్ల అనే వలుకుబడి, 

“ఆ పీలను చిదిమి దీపం సెటవచ్చు.” 
యం [కక 

వొ, 

చిదిమి పెట్టన 

1. సారము తీసిన 

చిలికి తీసిన - అరి'కేరినగా 

మారినది, 

“ఆ, ఫీలశళరాతనుల్ చిదిమి పెట్టిన 
బంటులు టి విజయ. 

౨, రూ పొందించిన, 

“బిడ్డయు పాపయో చిడిమి “పి టి న 

కె వడి నున్ననిన్ను శుక, 1,527. 

అదిమి పెట్టు 

వంచు, 

“మృతు లె నవీరు లందజు, నతివీరులు 
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వీరి కల నడుగిడ నమరా, వతి బట్టు 
య 

లేదు వరసుర, సతు లందజుం జిదిమి 

జైటం జూలరు వరునన్ 
ర 

శుమా. 11.180. 

చూ, బుగ చిదిమి దీపము “పెటు. 
౧ ఠి 

చిదిమి వైచు 

ఛిన్నా భిన్నము చేయు, 
“చిచ్చఅయమ్ముల చిదిమి వె చదవ కి 

వర, రా, ఆర. పు. 287. పం. ], 

చిన్న కన్నుపడు 

కను లజమోడ్పు చెందు, 

“చిన్న కన్నువడి దుప్పులు చప్పుడు 

గాక యుండ,’ సాంబో. 2.1రిరి. 

చిన్నకారు 

బాల్యము. 

(బ్రౌన్. 

చిన్నకూతురు 

చిన్నది, 

“ఎన్ని నాక్షైనం జిన్న కూంతురవు 

గావు నీవె తొడంగి పతికిం దగిన నేవ 

సీయ కగునె... కళా. 4.68. 

చిన్నక్క “పెద్దక్క చేయు 

మోసగించు. 

వర్తకంలో చిన్న శేరు "పెద్ద 

శే వాడే అతను, చిన్న+కా 

న్య తేవే అంకే చిన్న శేరు 

౧ 
తేవే అంకే వెద్ద శేరు తె 

| 
| | 
| 

1 

1 

మనీ గుర్తు వెట్టి వ్యాపారం 

నడిపేవా డట, ఆ మోసం మె 

వచ్చిన పలుకుబడి. 

మాములు న. చనాగా వానలా. 

చిన్నగ బోవు 

చిన్న బోవు. 

శివ. 2.19. 

చూ, చిన్న బోవు. 

చిన్నచూపు చూచు 

చులకన చేయు, 

“మామిద ఆంత చిన్న చూపు చూసే 

ఎలాగు చెప్పండి వొ, 

చిన్నటనాడు 

చిన్ననాడు, బాల్యం. 

“దిన్నటనాంట నుండియును జెల్వక6 

గగూర్చినదాన వాటు 

వసు, 4.106. 

చిన్నతన మగు 

అవమాన మగు, 

“తప్పు లెన్ను ను చిన్నతన మగు 
నాకు.’ పఅ. పు. 62. 

వాడుకలో - *అందబు నంవ 

న్నులలో ఈ మాసినబట 
ర్వ 

లతో తిరగడం నాకు చాలా 

చిన్నతనంగా ఆంది,” 

చిన్న నవ్వు 

చిజునవ్యు. 

“చిప్ప కూంకటివానిం జిన్న నవ్వుల 

వాని.) పాండు. 1.218. 

చిన్ననాటి కతలు 

గత చరిత. 

“ఏలదోంట తీగె యుయ్యొల,క లకంకికిం 

జిన్ననాంటి కత ల తోంచెన్ ౨? 
వివరా. 2.46. 

చిన్ననాడు 

బాల్యం . 
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చిన పడుచు | “చిన్న నాండును (బియు నొక చిన్న 
య మంత, మాట యాడీిన విని తాపనుగ్న 

బాలిక, వగుదు.)) కళా. 4.128. 

చిన్నబుచ్చు చిన్నమ్మవారు 
చు, అవమానిం మళూ చికములో జక 

“నన్ను చిన్నబుచ్చినకంబు పెద్ద 

సీయంగ కవిక 2,164 | శేదము, 
“నడుమం[త్రమున వచ్చీ ననుం జిన్న పెద్దమ్మ: చిన్నమ్మ, బొబ్బ 

బుచ్చిలో లమ , ఆటలము, తటవు 
వర, రా, ఆయో, 2,5లీకి, పం. 2. @ ఆ ఆ @ 

చూ. మొగ మింత చేసికొను, 

మొగము చిన్న చేసికొను, 

మనసు చిన్నబుచ్చుకొను, 

చిన్నబోవు 

1. అవమానము al 

మొగము చిన్న చేసికా 
“వీంగుచెం చిన నృవు లెల్ల నిండ్ల 
కరు, జేరి యధి కారు లెలను జిన్న 

బోవు? సుక, 2.12, 

విఘాత మగు, 

క హానికార్య౦బు చిన్న 

బోయె.?” నెవ. 4.96. 

లి, కళావిహీన మగు, 

సంపద లన్ని గల్తిన నేం (దా యింద 

'సంశాళ నం,దనులి డొౌక్కు_ ండును లేమి 

నీ నగరు చిన్నంబోయొ ఎ 

వరాహా. 2,92, 

కపిల లందరూ ఊరి కళ్ళ నరికి ఇల్లు 

చిన్న బోయింది. 3) వొ, 

చిన్నమంత మాట ఆడు 

ఏ కించితెనా దండించు, ఒక 

మాట అను, 
చిన్నం పూర్వపు తూకు 
రాళ్లలో అతిచిన్న ది, 

ఇత్యాదులు మళూచికంలో 

శేదములు. 

చిన్నమూ చిదరా 

జం, 

అల్ల మెనవి, 

“చిన్న ముం జదరయుం బుట్లక, మిన్న క 

రావలసి మగుడి మో రున్నెడకుకా. 99 

పఠచ. మి, భే. 522, 

పూర్వం తూకంలో చిన్న ము 

అతి చిన్నది, 

చిన్న మెత్తు పని లేదు 
ఏ వనీ లేదు, 

ప్రది వ్యతిరేకార్థంలోనే ఉవ 

యోాగిస్తారు, 

“వాడికి చిన్న మెత్తు పని లేదు,”? 

“పొద్దున్నుండీ చిన్నమెతు పని 
కాలేదు.’ వా. 

చిన్న మెత్తు మాట అనకుండు 

ఒక్క. మా కైనా వ్యతిశే 
కంగా అనక పోవు, 

వల్లెత్తుమాట అనకుండు, 

| సన చిన్న మెతు మా టయినా ఆన 
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లేదు. ఆయినా వాడికి కోపం వచ్చింది.) 59 | చిన్నారి బె పొన్నారి (పాయము 

. మాడెతు మాట, బాల్యము. 

బుతు రపనిలేదు. “కురులు కూంకటిత డం గూడియుం 
'గూడన్వి చిన్నారి పొన్నారి 

చిన్నవాడు 
(పాయము...”? రాజగో, 1.18, 

6 య | డని గడుప కి చిన్ని పువ్వు 
“నను. జ నా సు పు 

డుపన్యసింపుము.౫” 1. తలలో ధరించు ఒకవిధ 

ఇన్న. 1.82. | మైన యాభరణము. 

చిన్న వోవు | “జటిలాలకములమో౭ద6 బ్ న్ని ప్ప పువు 

గు సరించు నచ్చుగ మణికర్ణిక, 9) 

అవమానముతో (కుంగు. మ్ 

“పోయె 'బాలుండు యదువృష్టి భోజ “అలికలభములు పెం దులతెంచు తని 

బలము6, జిన్న వోయొను జూడ వచ్చిన ! శ్రీవ, లలకలం జిన్నిపు వె వలుంగ టి | 

ఇనంబు.”) ఊఉ. హరి. 2.28. కమా, 9.126. 

“చిన్ని మలయానిలంబులు( జిన్న 9 నమస్కార విెశేవం, 

వోయె.”” హర, 8.59. వాంచ. 4.218 

వాడుకలో - నే నీమాట అన | 
చిన్ని పూటేకు 

గానే వాడి మొహం చిన్న భావణవికేప 
పషణపి ఇహం, 

బోయింది”__అన్న విధంగా 

నినవ స్తుంది, 'చిన్నెలాడి 
వాడు ఈ రోజా చాలా చిన్న బోయి విలాసిని, 

నట్టు కనబడుతు న్నాడు. 3) వొ, చిన్నెలాడు 

చూ, చిన్న బోవు. విలాసి 

చినా పెదా తారతమ్యం 
a వ వం చిప్పంటు సీరంటు లేకుండు 

న్న వెద్ద అంలరువు, “ఏమీ లేక పోవు. 
కవాడికీ చిన్నా “పెదా తారతమ్యం ' 

తెలియదు.” ం వా. చిప్పలో ఏ ఏదయినా వేసి 

చిన్నారి నప్పూడు, కా_సయినా తెగులు 

చిన్న జైన. కొని ఉండడం, నీరు కుమ్మ 

“చిన్నారి వేనితోడ.. రాధి. 15కి. రించినా కా స్త సనీరయినా 

చిన్నారి పొన్నారి ' అంటుకొని ఉండడం 

ము ద్దయిన, జం, | మామూలు, అది కూడా లే 

హార, ల5,56. | దనుట, 
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అంటూ సొంటూ లేకుండు, 

ఇళ చిప్ప ఎత్తుకొని పోవు 

ఉన్న దంతా వటుని. 

దిక్కు. మాలినవా డగు, 

అడుక్క_ తింటూ పోవు, | 

“వా డిలాగే ఖర్చు పెట్టుతూ వసే ఆఖ' 

రుకు చిప్ప ఎతుకొని పోతాడు, అప్పుడు ' 
గాని తెలియదు.” 

అల చిష్పక త్తి 

చెట్లకొమ లు నరికే మాటు 

CRE 

బపకూక టి 

చి న్న తనమున 

చిన్న జుట్టు. 

“చిప్ప కూయకటుల నా శ్రీరామచం[ దుం 

డొప్పనే పటి ఇ త్యు అం గూల 
చి ఓ 

(చోయ.? 

వర, రా. చా. పు, 77. పం, 52. 

| 

| 
| 

| 
చివ్పగడ్డి. 

/| 

వెటుకునే ' 
I) 

ఖర్చు. పెట్టాడు, 

వచ్చింది, 5 

చిప్పము ల్తె తెము 

చిప్పగడ్డి 

| 
చిప్పగుదలి | 

0౧ | 

ఒకరక మెన గొడ్డలి, 

చిపష్పగొడలి | 
(శ | 

చూ, చిప్పగుద్దలి, | 

చిప్ప చేతికి వచ్చు 

ఉన్నది వోగొట్టుకొని నిరా 

భారు డగు, 

“ఏదో పీరు రాజా లని. రెండుచేతులా 
| 

| 
| ' యనినయటు (౨ 

[గ్ 

చివరికి చిప్ప చేతికి 

CM 

మాయముత్యము. 

_చిషృమూతి 

చివృవలె ఉండ ముఖము, 
శర. 

' చిషయమ్ము 

ఒకరక మైన చిప్పవంటి 

చూణము, 

6 తుం చెం జిప్పయమ్ముల నది... నిజ 

' యుండు. భార, అశ్వ, 4.8. 

చిప్పలు వాజి నొగు 
a 

(పాథేయవడు. 
| “చిప్పలు నాలు నొగ్తటలుం జేల్ల ౫. 9) 

ఛాస్క. యుద్ద 712, 

చిన్నా దొప్పా సిద్దము చేయు 

సన్యానమునకు సిదవడు, 

‘es పిల్ల కోడలుగా వ సేనను -చిప్పా 

దొప్పా. సిద్దం వేసుకో వలనిం'దే.?” వా, 

చిప్పెణక 

ఇంటిపార్శ సముల కవ్చు, 

(బక, 

చి ప్పెవాడు 

దరీ , 
జ 

' ఆం, భా, ద్వి. 282, 

' చిమచిమ అను 

పుండు, గాయము లాం ట్ ని 

మంట పెట్టు, 

“చొునపంటో మొననీ నొక్కి న 

నొక్క చేం గెంప్కుటభరంబు -బిమ-చివు 

అని, 2,71]. 
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“ఏమిటో క క్రై-చమ కరిచిం చేమో?. “చిమ్మ దిరుగుచు నిలువక శిరము 

చిమచిమ లాడుతూ వుంది (వేలు, 90) వా, 

చిమచిమ లాడు 

గాయం 

మంట వెటు 
4 

(వాల, 99 భాగ, . 225. 

చిమ్మన గోవి 

పుండు మొద లై నవి 

చూ. -చిమచిమ అను, . 

చిమడ బెట్టు 

1. ఉడికించు; కలత వెట్టు. 

“-దింత్రవే నీ మనసు చిమడం చేసేవు, 3» 
తాళ్ల, సం. ర్ట 271. 

లి, అన్నం ము త్త బడిపోవు, 

నట్టు చేయు, 

““ఏమిేశీ ఆన్న మిలా చిమడ చెట్లావు? 
దీనికంెకే సంగటి నయం. లౌ 

చిమిడిపడు 

ఉడుకు, బాధవడు, 

ద్వా, స్, 142, 

చిమ్మచీకటి 

కటికచీకటి, 

కాశీ. 5.101. 

“కమ విలుని యల రమ్ములం జిమ్మ. 

చీకట్లు గ్రమ్ముటం జేసి) 
కా. 

“చిమ్మ జీళటిన్ ౨) 

. 2.25, 

నిష, 0 

భూ, చిమ్మజీకటి. 

చిమ్మట నీజ్జనగా 

ప్ మాతం శబ్దం అయినా. 

“సీమ చిటుక్కు_ మన్న విను జిమ్మట 
జి జైన -నేంగునంతలోేఎి హంస, 8.40. 

చిమ్మటతార 

ఒక సుషిరవాద్యం, 

చిమ్మదిరుగు 

గిరగిర తిరుగు, 

| 

l. నీళ్ళు చిమ్ము గెటము, 
లు 

వసంతం అవీ ఆడుటలో ఉవ 

యోగీసారు, 

వీ-చికారు, 

ఏ, జక పిల్లల ఆట, 

 చిమ్మన చిలలు 
య? 

ఆటలో ఆడే కర 

ముక్కలు, 

చిల్ల, కళై ఆటల్లో నేటికీ 

పనిపించేమాటలు, 

వలల 
లా 

చిమ్మనపు(గోవి 

| 

(పథా, 2.8]. 

చూ, చిమ్మన గోవి. 

చిమ్మి రేగు 
చెల గు, విజృంభించు 

ఇత్యాది శావచాాయలలో, 

“చిందు లాడుద మని చిమ్మి శీంగు 

టయు.’ 

వర. రా, సుం, పు. 

చెలశేగునట్టు చేయు, 

“సిగ్గరి కాంతల నింత చిమ్మ శీతురాల) 

తాళ్ళ, . 8.110. 

. చిమ్మువిల్లలు 
' య 

చూ, -చిమ్మనబిల్ల 0, 
య 

చిమ్ముజాయి 

రిక వీలల ఆటు, 

లం - 



సళ్ళు చల్లుకునే ఆట. చిన్నచిన్న ఉండలుగా 
ఖ 5 స్ట 

చిమ్ములాడు గ భుభనిందితొ చేసి పాకం 
“6 "పెనిన క రు 

కొను, ల్ నున 030 వం నీళ్ళు చల్లు నస. 6.118. 
చిరందవి.... 

చిర్నవ్వు 

పిల్లల యెడ, చిన్నవారి యెడ చిజునవు 
వెద్ద లువయోగించే మూట, చిరుబు(రులు 

“దబిరంజీవి కుమారుడు.) వా, విసుగు వే నట లు; న 
ఆ_త్తరాల్లో చిన్న వారి చేరు తాపాలు జం 
ముందుకూడా (వాస్తారు, “విసన రాజ యో చిరుంబు[రు “చిరంజీవి సుబ్బ రావుకు. వౌ లిం శీలం గీర, 27, 

కాశీయా, 807, “అరిది సీగులు చీ రుము. రాడు నోర, చిరమరలు చూపుగొనలను...”) రాధా. 4.68, 
భేదాలు, బఅిచిజలాడు 

“వాలిని వేర్చా టను చిరమళఠరలకు6 కోకించు, మండివడు, 
జొఠరక.) 

మ్బ, ఏవి, 35,538, భార, శాంతి. 1.58, “పొద్దున్నుంచీ ఆకోడలమ్మ -చమిఆి-చిలు చిరాకుపడు లాడుతూ ఉఊంది నాయనా)” వా, 
విసుగుకొను, చిజలు వొడుచు 

చిరుతలు కవియు బునకొట్టు, 
మిరుమిట్లు గొను, వశునులు మొదలగునవి చెల 

చిరుతలు [క మ్ము 

చిరుతలు వాజు 

చిరునామా 

జాబులమోద (వాసే విలానం, 
చూ శ్చ ఏలాసము, | er 

| 

చేగి గంతులు వేయు, 

ఈఈ క్రి చెంద వెట్టుచుం బ్అిలు వొడ్సు 
చును, 160. 

చిటీగినవి స్తరి 

నానాబీభత్స మె వోయినటిది, యా లు 
“వాళ్ళ అమ్మా నాన్నా పోయినప్పటి 
నుండీ ఆ పిల్ల (బతుకు చిటిగిన విస్తరి 
అయిపోయింది.) 

బసవ, పు, 

టా, 



చితీ___చిజు 729 చీజు---చిజ్లే 

చిజిగోరు  చిజుతిండీ 
రిక రకమైన దుంవ, తినుబండారము. చె తిండి, 

చితుగాలి ' చిజబుతొడ 

మందమూారుతము, వక్క, 

చిజుగూబ . చిబునవ్వు 
వె డికంటి అనే వవీ.. .... చిన్ననవ్వు. 

కళ, ర. | చిజునాలుక 

చీటుత గండు కొండనాలుక, 
చిటుతపులి, ' చిటుపాలు 

మగచిజుత అని కొన్ని  మూగడ. 
కోశాలన్నా వాడుకలో -చిటు 

తలను చిబుతగం డని సర్వ 

సామాన్యంగా అంటారు, 

చిజబుత నవ్వు 

చిన్న నను: 

చిబుత నాడు 

చిన్ననాడు, 

చిబుతసజచు 

చిన్నపిగా చేయు, 

“ఆ భంకహము లైన యానశిరళ్ళ్భంగ, 

శృం-గాటకము లిట్లు విబుతపటజు చి.) 

శారీ, 2,168. 

చిజుతపోవు 

1. చిన్న పోవు. 

“తటి దప్పె చెన నిత్తణి నన్ను నడిగి, 
చిజుత పోవుదు వేని.’ 

వర. రా. అయో. పుట, శిరి7. పం. శి. 

౨, ముక్క- పోవు, చిన్న 

దగు, 

“చిటుత వోయిన మూంకుటి చెలువుం 

దాల్చిల” కాశీ, 1.155, 

“చే సుర్కుక్కు_ను నేయుం జిజుపాలు 

వెలువుగ నాహారం విడక౯ా ౨? 
య 

ఆము, 1.52. 

చిటుపులి 

చిజుతపులి, 

చీటుబంతి పసుపు 

బాయవపసుపు 

చిజబువాడు 

మిగిలిన చిల్ల రడబ్బులు, 

శుక, 8.117 

చిటుసాన 

చిజగొటు 
౪ లు 

క్రోకిప్సి 
© 

చిజ చిజ 
(అ (అ 

తొందర, 

చిజ్జలు వొడుచు 

తొందరవడు, 

చిజీప టె 
ఓ య 

ఒక పిలల ఆటు, 
ళం అన 
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యు 

చిజుది “వ నటు చిజ్డుమ జ్రినుచు నించుక 
జ త ' కోపము తాళ లేమి. జత, 

చిటు బుటు మను 
ec (అ 

బునకొటు, కోవించు, ' చిలచిల మను 
ల “కటిన ప్రలితోలు కడకొంగు సోశి. 

యాం బోతుత త్తడి చిజ్హుబుల్దు 
మనథయ టి వారో 5.16, 

చిటు బుస్సను 
(అ) 

కోవవడు - కనరుకొను, 

కోవవడుటలోని ధ్యన్యనుక ర 

ణము, 

“ఆ మండోదరి చిణు బుస్సను చనూ 

యా కాంత యె పోయి యే మేమో 

'వేండెడు బిడ్డలం గదినీ... 

శుక, 5.274. 

చిటు మను 
టి 

చిజబు ముజాడు 
థి అ 

1. చిందబు వందణు చేయు, 

“(క్రొవ్విరు లెక్కి చిట్లు ముజ్తైడుచు. 
మ్ 9.102, 

ఏ, చెనగులాడు, 

విపనా, 2.71. 

చా నీటు ముణాడు. 

=) ౬ 

ధ్వన్యనుకరణము. 
అచ అ యే 

గందపుపూత ఎండి అట్లు 

శేగునవ్వు డగు ధ్వని 

సూచిస్తూ - ఇక్కడ: 

“నీరి నందప్ర టస లాకింత చిల చీల 
మని వేేగిరవు వటువట్లుగొన6 గడు6, 

బారలెడి తరలామ. తాప ముం గి 

కలంకన్ ఎ) కళా, 6,255, 

చిలవలు పలవలు చేయు 

ఒకటి ఆంెకు నూరు కల్పించు, 

' “కోడలు ఏదో అన్న దని చిలవలు పల 
వలు వేసి వాళ్ళ త్త కొడుకుతో కొట్టిం 

చింది. పా, 

చిలివిలివోవు 

1. ఎక్కు_వగు, సుళ్ళుతిరుగు, 
. “చిలివిలివోవు మచ్చికలు పీచ్చిల ఎ) 

“అనుచు గొందలపడు కోరయ్క_ లగ. 
లించి, చిబు ముణ్బుడుచుం డ నచె చెలువ ' 

పలువు, 0 భార, విరా. 2.85. 

లి, చీల్చి చెండాడు, 

65హకొని శవమేలం జిజ్జు ముక్రాడుు 
కాకఘూశా నేకకంకగ్ఫ (భ్రేమలుగో >) 

రంగ, రామా, యుద, 
య 

బటు మటు మను 
6 అ 
కోకించు 

పండితా, ద్వితీ. మహి, పుట, 188. 

“చిలివిలివేవు కోరికలు . చి తమునం 
దల లెత) విక, 4.224, 

ఏ, బలవడు; దట్ట మగు, 

“మానితభ కి క్తి సాయాజ్య సంపదలు, 
' నీలివిలి వోవ.” బస (పథ. ఫుట. 2, 
“శివభ క్రీ సంపదల్ నీలివిలి వోవ.” 

బస, 7.196. 

' చిలివిసము 
 _ వనికిమాలిన వని, 
_“చిలివిసంబులు కొన్ని. వేయు 
చున్నాడు, 

ద్వి, పరమ, 5,86], 
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చిలుక కొటు 
(oe 

చిలుక కొట్టిన, లోని సారము 

పీల్చి "వేయబడిన కాయ, 

ర్మ చిలుకకొట్లు కట్టలను మండిగల 

వెచి యాతండు గాడిషప్రాయ్యి సె 

-వీయించును ౨) 

సాకి, 267, ఫు 

రసారి మాయింటో “సగం కాయలు 
"ఇన. 

విలుకకొటు లేఎ) 
వక, 

చిలుక కొట్టుడు 

పిల్ల లు తాము తింటున్నది 

+ లీ. పం, 

చె, 

మరొకరికి వంచి వ్టేటప్పుడు, 

ఎంగిలి కాకూడ దని, ఏ బెల్లం 

ముక్క-మోదనొో బట్ట వేసి 

కొటీకి, ఆ ముక్క- నిసారు, 

దానిని చిలుక కొట్టుడు; చిలుక 

కొొఅుకుడు అంటారు, 

చూ. కాకియెంగిలి, 

చిలుక కొయ్య 

' చిలుక చదువు 

చెప్పిన మాట మాత్రమే 

చెప్పట. స్వబుద్ధి 'రాహిత్య 

మును తెలుపు పలుకుబడి, 

“బిలుకచదు వనుట చదివిన ములు 

చక...) కళా, 6.270. 

చూ. -నిలుకపలుకులు. 

చిలుక తాళి 

ఒకరక మైన పతకము, 

చిలుక నక్కున బెట్ట చెక్కు. 

'సెమర్చు 

సుకుమార మయిన, 

చిలుకను కూడ మోయ లేని 

దనుట, 

ఈక ్భొత్రి క్ర నక్క నం బెట్టం 'జెక్క్కు 

సెమర్పు, “నిలనాల నందోను నె స్పెత్తి 

“తెచ్చె.” గౌర. వారి. ప, 1597-98. 

' చిలుకపలుకులు 

బటలు తగిలించుట కె న కట. 
౬ య డని 

ముక్క. 

చిలుక గోణము 

అతుకులగోచి, 

(బెక్ ॥ 

చిలుక, గోరువంకవలె నుండు 

అన్యోన్యంగా ఉండు, 

ముఖ్యంగా దంవతుల 

యంలో ఉవయోాగిసారు, 

“వాలీ దరూ -చిల కా గోరువంకల్లా గా 

కాపరం చేస్తుంటే చూడ మున్న టవు 

తుంది,’ 

ర్ సి. 

ఇ వొ, 

ఏన్న మాటలు. 

స్వా లోచనా రహితము 

అనుట, 

“వాడి వన్ని వట్టి చిలక పలుకులు, 

| వాళ్గ్ళమామ ఏది చె అడే,’ బా 

'చిలుక పోయిన పంజరము 

వ్యర్థము, 

చిలుకే లేనవ్వుడు 

మెందుకు అనుటె 
వూ 

వలుకుబడి, 

“చిత్ర మల్లం జెడి యుండ రిత్త యొడ 

లం జవి చేరునె చిల్కా వోయినం, 

బంజర మేమి సేయతిి 

ఉ, హరి, 1.72 

పంజర 

వచ్చిన 
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చిలుకముక్క చిలుపచిలుపగా (నె త్తురులు 

1. చిలుకముక్కు నంటి. బాళబొళ మనీ 
ముక్కు. ధ్వన్య నుకరణము, 

wp “పంతంబులు వదలించియుం జిలుప 

2, థాన్యవి శమం, చిలుప చెత్తురుల బొ శతిల్లిన చేలం గా 

లీ, ఒక చెట్టు, లూంద నరక జీణువాలీయు. 9 

చిలుక మెట్టని ఫలములు ఊ. హారి, 48.27. 

చిలుక కొటని వండు, చిలువానపుమిద్ది 
ల లు ఉ; గాణంకొటిడీ, చిలర వంట 

““దిలుక మెట్టని ఫలంబులు కోసికొని ర్త 6 య 

వచ్చి, పరికిరచి రారగింప బెట్ట.. సామా నుంచే గది, 

వేడ్క యయ్యుడు. 39 శివ, ల్ రర. “వంటకొట్టము చలుచాన ముంచిన 

చిలుకయారె మిదైం? సుక, 89.48. 

చెమ్హలు కుకు సూది, | చిలువాయనము 

చిలర - శు దము, 

చిలుక లకొ లికి శ పాండు. 2.85, 
సుందరి, 5.50 చిలువాల పాయసము 

చిష. ర.50, 

6 పొల పరమాన్నం, 

అందగ తె 
చిలుకు చకె-ర వెట్టు 

చిలుకకు ఆహార మిచ్చు. 

\ మను, 5.68, | “లలనా! చక్కెర వెట్ట్లవే యనుచుం 

“చిలుకలకొల్సి_ కల్కి యొక చేడియ 

నాటకసాల ముడి 

చిలుకుటమ్ము జిల్కల్ సారెకం బల్కు గా.) 
కరక రాజనో. 2.10. 

ఒ మె ॥ మైన బాణము చిలలకొల్కి 
చిలుకుడు గుంజ అందగ శె 

విరుగు చిలుకునవ్వుడు కవ్వం “అనుచుం జిల్క_లకొల్కి_ వల్క_ విని 
కు గుంజ, యత్యానంద మిం పొంద ని, ట్లని 

యొక? శుక. 1.498. 
చిలుప 'చిలునను చూ. చిలుకలకొల్సి_. 

రొ | చిలచిల మను, చిల్క-ల చదువులు 

ధ్వన్యనుకర ణము, 
“మీలుప -చిలుపని నేతులు జిడ్డు చేబు, అర్థం కెలియని చదువులు, 
నేమి చెప్పుదు. (గొవ్విన యేకరములు.”? “చదువు లివి యెల్లం జొల్క_ల -చదువు 

మను, 4.17, | అనుచు.” పాండు, 8,86, 
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౧౧ ఉం ag 

చిల కె | చిలరసబ్బములు 
౧ [ఈ ర 

ఒక పిల్లల ఆట, నేటిరూవం , _ చిన్నచిన్న శుభకార్యములు, 
చిలాకెు 6ళవలియలి “పెండ్లి చేసితిరి చిల్లర 

౧ లు పబ్బము లెన్ని మొన నో,ఖిలె నను 

చల కోల నెన్నం డే డెనం బిలిపిం చితిశే ర్ట 

ల శుక, 2.521 
ఒక ఆయుధం - బాణము, క | 

ము చిల్ల రవారు 
చిలత 
దు ర్కా-ములు అల్పులు, తక్కువ కులాలవా 

చిల్లర వాదనులు, రసి పూర్వం అలవాటు, 
కుతర్క_ ములు, వ్యర్థవాగ్యా భాస్కర. 75, 

దములు, చిల్లర వెచ్చములు 

వమా. 8.186. పప్సు బీయ్యము మొదలయి 

చిల్ల పెంకు మా(తము నని. 

విలువ లేనిది. చిల్లర సామాను అని 

“నా కనగా గనకము భామా! రాయలవీవములో వాడుక. 
కనుంగొనం జై ల పంక మౌా(త్రము ““ఎలుండి సమారాధన, చిలర వెచ్చ 

దానిన్...) శుక. 1.520. Ni న 
చూ, గవ్వ వేయని ది. 

గుడిగవ్వ వేయనిడది. 
భది 

చల బంచాదిగా 
య 

పూర్తిగా, 
చిల్ల పెంకు కూడా వదల 

కుండా అనుట. 

“తన యింటి యావతు ధనమును 
మున్ను, సంచితం బగువస్తు' సమితియుం 

జిల, పెం'చాది-గా మట్టగించి. తెప్పించి. 

బసవ, 58,64. 

చిల మడి 
౧ 
ధూవద్రవ్యము. 

చిల్ల రకాడు 

శ, ర | 

ములు గొన శీ ఘమె యిచె యీ, 

పల్లియ సంతకు...” సుక, 2,188. 

చిలు పొలు సేయు 
గ గ 
ధ్వంన మొనర్చు. 

కృష. 8.80. 
ర్ం 

చిల్లులు పుచ్చు 

"చెజ్ఞాలు మెట్టు. 

చిల్లులు వోవు 

"రంధ్రములు వడు, 

66 వి టి లిన విస్ఫులింగముల ( బిలులు 

వేయె నభఃసలంబు.) 

ఇ శివ, 1.90. 

చివ చివగా 

గబగ చా, 

“చివచివన్' రెం డడుగు లెదు రెక్కి,? 
కళా, 5.95, 
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చివచిన లొదవు చివుక్కున దాటు 
అరమరిక లేర్పడు,  దాటుటలోని ధ్యన్యనుకర 

రాధి, 4.102. అము, 

చివు కంతయు బోయిన చేవ *-..దరిమి చివుష్క న దాటు 
సమితి పారులు.*) కవిక, 2.70. 

ఎక్క సమ్మ చివుక్కున నెక్కు 
సారము మిగిలినట్లు, ధ్వన్యనుకరణ ము, 

తాలు పోగా గటిగింజలు  “నెక్కొను తమకంబున ముంగిస మాని 

లేలునట్లు అనుటవంటిది. 
మానుమ ధ్య లో చేవ 

ఉంటుంది, వె చె భాగమును. 

చివ్య్ వేయగా వడు పొట్టు | 

చివుకు. అది పోగా జవ 

మిగులుతుంది, 

“ఆయ్యతనుని చేతిక త్రి చివు కంతయు. 

బోయిన జేవ చిక్కు సమ్మతి...) 

పాంస, 2,]385.. 

చివుక పిట్ట 

ఒక చాతి గబ్బిలం, 

చివుకపిల్లి 

ఒక రక మైన పిల్లి . 

చివుకు చివుక్క-_ను 

మనసు చిన్రు క్క_ను, 

రాధి. 4,102. 

రిసారు 299 

చివుకు చెదార మైన 

బాగా శిధిల మైన, 
'ళ_దివ్ఫు క్ర వెదారపుం ధనువు జీల్చ్నుట 

$0త మదింప నేటికిన్ .) 

చం, తా, 8.146. 

| 

“బకిం జివుక్కున “నెక్కి యబ్బ క్క 

నక్కా...” వాం'స. 1.102. 

చివ్వకు చే సాచు 

కయ్యానికి కాలు దువ్వు. 

_“చివ్వక వే సాంవ వలదు. 

కాశీ 1.109. 

కాళీ, 6,180. 

చీ అనే పనులు 

తవ్వుడువనులు, 

చ్ కొట్టించుకొను స్థితికి తెచ్చే 

నీచపు వనులు, 

మదన, శత, 67. 

చికటికండ్తు 
వెలుతురు చూడగనే కుంచిం 

చుకొని పోవు కన్నులు, 

(ఆ చీకటికండ్లవాడికి & పిల్ల నిన 

ఇం 

చూ, చీకిరికండు, 

చీకటి చెట్టు 7 
తమాలవృతుం, 

చీకటితప్పు 

వ్యభిచారము, 

“గాతమబుషి కోలాంగన నహాలా 
దేవిం జీంకటితప్పు బేనీన దురాత్మ, 9 

వరావా, 2,156. 
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“వీంకటితప్పు చేసిన సరోరుహ నేత్ర, 
గనాబ యె వసియించుం గోటరమున,”” 

ని కాశి. 2.80. 
టబ మరవ ల భు డు గ "తముకూర్చి 

యిల్గాలిం జీ౭ంకటితప్పు నేసి నవిధం బు” 

నెపు, 7.151]. 

చీకటి (త్రవ్వు 

1. వ్యర్థ ప్రయత్నము చేయు, 

చీకటిలో వెదకుట అలాంటిచే 

కచా. 

“జీవులు ని న్నెఅంంగక చీయకటి దవ్వంగ 

చల.) తాళ్ళ, సం. 6.182. 

వి, వ్యర్థాలోచనలు చేయు. 
య 

“సీకటి (ద వ్వెద వీల? ఏతినం బలుక 

వదేలెళి తాళ, నం, 4.58. 

చీకటిదొనగు 

చీకటిత వ్వ, 

“..చీకటిం దొసంగులె లలి. గారువా 

రయిన గొబ్బు నం 

ము క్రి...) భాగవత మా హాత్మ రము. 
చూ, -వీకటితప్పు. 

చీకటి నెత్తిన వేసుకు వెచ్చ 

చీకటితో వెళ్లు, 

కొత్త, లిక్, 

చీకటి పడు 

1. శూన్య మగు, ని స్టేజ 

ముగు, 

“ది తము -ఏంకటి వడెను.ి 

తాళ్ల, నం, ది.50. 

2, సాయంత్ర మగు, 

“ఆప్పుడే . చీకటి పడింది. 
వెళ్ళాలి.” 

ఇంటికి 

వా, 

-గాం[త్రు విర క్ 

చీకటిపా లగు 

వ్యర్ధ మగు, పా డగు, 
థి 

6ఈచింద రాని నా బుద్ధి “ఏంకటిపా 

లాయె తాళ్ళ, నం, 8.80. 

చీకటి మొటికిళు ప్ర 
చీకటి మొట్టి కాయలు. 

జక రకమున పిలల ఆట, 
రి aa) 

“చీకటి మొటికిళ్లు చిమ్ము బిల్ల లు.) 

విషు. 720. 
లం 

చూ. -ీశటి మొట్టికాయలు, 

చీకటి మొట్టకాయలు 

ఒర పిల్లల ఆటు, 

తలమోద బట కప్పి ముటి 
లు లు 

కాయ మొట్టి, ఎవరు మొట్టి 

రో తెలుసుకొను మను ఆట, 

చూ, “సీకటి మొటికిళు, 

చీకటియోగ 

చిన్న యాగ, 

రూ, చీకటీగ, 

చీకటులు (తవ్వించు 

అనవనరముగా శ మవడ 

జేయు, 

కం న్స "నెనవ్వాండం బరమౌాత్మ గాక పిస 

చెలీ ! విష! యీ -ీంకటుల్, 

(దవ్వింపం బని లేదు సుమ్ము మము 

బోంట్లన్ వీరి వారింబలెన్ ౨” 

వరావా, 2.1రి. 

చూ, కటి (తవు. 

చీకటుకొను 
(౧౧ 

చీకటి వడు. 
“రము భూనభోంతరము చీంకటు 

గొనియె ౫ Ye కళా. 4.89. 
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చీకటు గొలుపు 
aa) 

అంధ కారబంధుర మగు, 

“కదన మంతయును జీంకటు గొలుపు 

కెమి, 9,70. : 

చీకాకు చేయు 

మటు; దెటు, చిక్కు యై) కలత ట్టు 

“పి మిన్ను వాలిన బదరని 

ైర్యంబుల గటకటా కలంచి చీకాక 

చేసాం)? చందా. 4.96. 

కుక, 1.170. 

చీకాకు పడు 

1. గందరగోళ వడు, 

“ఆకు లే వంకం జీకాకు పడెనొఎి)” 

వప, 8.67. 

9 కలత చెందు, ! 

శివ, 1.౧౦9. 

చీకాకు పజచు 

కలత చెట్టు; చిక్కు. చెట్టు, 
లు ర 

కఆహీతచేనల నెల జీకాకు పిచి.” 
య 

జైమి, 2.28. 
చకిరికండ్లు 

చూ, చీక్షటికండ్లు, 

చీకిలిమాకిలిగా 

అడదిడముగా, 
Ga Co 

“మదిన్ వివారింపక స్కీకిలి మాకి 

లిగా నలిన, చెలంది తెరల్ నూచి సంత 

నించుట లేదే?) సారం, 1.15. 

చీకుకొ క్కె-ర 
ఒక జాతి కొంగ, శర, 

చీకు పర్వు 
అంధ కారబంధుర మగు, 

“నభ మంతయు. చేకొని -వఏీయో పర్వ న, 

కందినచివ్నా ముల్ వముజవలాగాలే 

నింహా. 8.958. 

చీకుబండ 

జాటుడు బండ, 

నిరం. 2.69. 

' చీకురాయి 

ఒక జాలి గబ్బిలము; బ్రిలకోడి, 

చూ, చీకరుబాయి. 

చీకురువాయి 
చూ, -నీక రాయి, 

చికు లావుకం దొక్కినయట్లు 

కాక తాళీయముగా. 

(గుడ్డివాడు లావుకను తొక్కి 

నటు. అనగా యాద్భ చా 
య ష్ 

కంగా అనుట, 

అంధలావుకన్యాయం అని 

నంన్క్బృతంలోనికీ ఎక్కి న 

దిది, 

నేటికీ రాయలసీమలో 

వాడుకలో 'గుడ్డోడు య రెల 

కను దొ"క్కి-నట్టు వా డెళ్లైట్లా 

ఈ ఒక్క_ సారీ గెల్పా ద 

అను రీతిగా ఈ 

పలుకుబడి వినవ స్తుంది, 

క (లె లకిను అన్న శే 

“ఎర్హావుక ను అనీ అంటారు, 

కన్నడంలో “'కురుడం లావ 

గాయం మెట్టి దంత” అని 

సామెత, 

జ! 

వంచెం 
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“ఆక్క_జ మైమహార్థ నివహాంబు 

సదు కలు మెచ్చం జూావీనన్, (గుక్కీ_ద 

మైన  సతృ్భృతి యగు రృగుం గా కిలం 

జీవ లావుకం, (దొౌక్కి_న యట్లు నోటి 

శొలందుల్ పురికొల్పం నందులోన 

నొ కొ క్కాండు సక్కు. నైనం 

గృతియుం గ్బృతి య౦దు రె వాని 

మెతు లేం) కోమా, 1.505, 

చీకు వట్టిన కోల 

(గుడ్డి వాని చేతికల్రి . ఒకరి 

సాయము లేనిది వనికి రానిది, 
“భావచేవర! -వీంక వట్టిన క్రోల్యు ఏ 

వచ్చువిధ మెట్టు లింక మీందటికి, 09 

పండితా, '్వెతీ. మహి, పుట. 12. 

చీకువాలు 

చీకటి, 

“పిలి డి పిన శయ జీర వా 

గదిసి? కోమా, రి.94. 

చకొట్టు 

వీసీ యని దండించు, తిట్టు, 
“చీకొట్లుదు రరఠదబును సేలుం 

డెనన్, 3 కచే, 2.82. 

చీటికి మాటికి 

1. మాటిమాటికి. 

“వీటికి మాటికిక్రా నిఖిల జీవులునుం 
బొనరిం-చచుపాపముల్ ,”) 

శం, నెష, 7.76. 

2, (వతి చిన్న దానికి, అల్ప 

విషయాలకు, 

RE) తేల మౌమలన్ మగల న న్న ల 
దమ్ముల దలి దం డులక౯్, జితుల దుద్దు 
బెట్టుచును జీటికి మాటికి నన్నె వరా, 
వతం మేలు కర్ణములు వంతుల కితురు 

నిండుకాంగటం, (గ్రుతురు మారుళేళి 
గా 

చీటి. చీడ 

నను గూడుచు మె త్తు రు మ త్రచి త్తే 

లె దశావ. “బల, 829, ఫ్ర. 

“వీటికి మాటికిం జెడుదుకే బుధులు.’ 

రంగ. రామా, ఆర, 155. ఫు 

“ఆవిడ చీటికి మాటికి తగువుక 

వసు౦దిలి వొ, 

“వాడు నీటికి మాటికి అమ్మదగి రికి 

వెళ్లి ఫీర్యాదు చేస్తాడు. $9 కామి 

వీటి (వాయు 

ఎదుటివానికంచు ఉన్నతు 

డగు; మించు, 

ఉత్తర (వ త్యు త్త తరములు 

నడుపు అనే వాచ్యార్థంపై 

& త్తరువు లి వ్వ గలు స గా 

సాొగినమాట, 

““సం[భమంబున నాకార సౌష్ప్టవమున్క, 

వాండు కందర్పునకుం జీటి (వాయ 

గలడు,’ నాం'స. 5.204. 

(6వ పహాతుకో వచ్చు నీ వంటి యందగాని, 

కున్న దొకచోట నొక మంచీ మయొఆఫు 

లాడి, దాని కిలికించితము్నునం దగిలి 

నట్టి, వాండు బే వేం ద్రు నకం జీటి 

(వాయం గలడు.) శుక, 4.179. 

చీడకు చింత గోడకు కోపము 

ఇరువైపులా బాధే అనుట. 

కృష్ణని. 74, 

1. వంటను పాడుచేసే పురుగు, 
66 ద్ర స్పార్రి చీడపట్టి పంట  పాడయి 

నది,’ వా, 

౨. సరుపురుగు వంటివాడు, 
“ఆ -వీడపస్టరుగును నీ వ్యాపారంలో 

చేర్చుకన్నా వా పొడయి పోతావు.) 

CM 
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చీడుదబ్బ 
వెదురుబద్ద లతో గుమ్మటంలా 

కట్టిన శే సవారి పనిముట్టు. 

హంస, న్ 10, 

చీదక న్నిడు 
శీతకన్ను వేయు, నిర్ల 

“బహువిధ ంబుల€ బలుకు నా పలుకు 

లెల్ల జీందక న్నిడి తన పెడ చెవుల. 

చెట్టి, 09 భార, ఉద్యో, 4.176. 

చీదర చెందు 

చికాకువడు, 

“ఇం దీవర | ఫాంతిచే, మెలలం జేరల.€ 

గప్పుకో నలవి గామిం జీదరం చెంది.” 

పారి, 4.14, 

చీదజలు గొలుపు 

చీకాకు బుట్టు, 

“శంఖశేరిరావములు దిగ్గంతుల 'చెవులు 

చీందణలు గొలుప 

జె మి, ర్,లి, 

చీదజ వాపు 

దుఃఖము తీర్చు; చికాకు, 

కలత తొలగించు, 

కుమా. 5.159, 

చీది వేయు 

“ఏమిటా! మో అక్కా. చీది వేస్తూ , 

కూర్చుంది 23) వొ, 

చినకర్పూరము 

జక విధమైన కర్పూరం, 

చీనాచక్కె.ర 

ఒక రకమెన చక్కెర, 
2... 

| 

' చీనాపంచదార 

ఒక రక మెన చక్కెర. 

| చీనిచక్కెర 

ఒకరక మెన పంచణజార. 

“ఒక్రా్య_క్కు_యెడం జీని చక్కా 

పానకం, బానిన టాహాద మావహపీల.' 

"రాజనే, 1, క 

రూ, -వీనాచక్కెార 

చీనిపావడా 

మంచి పావడా, 

చీనాంబరం లాంటీడే. చీని 

-దేశంనుండి వచ్చే జులు ( 
రు 

నాడు సున్నిత మె వచ్చి; 

మూట లివి, 

“తోొడవులు పుచ్చి నిరరవధూటు 6 

వేలుపు మాని చీని పొవడ ల 
భరించి.?” పారి. 4.24 

చనిపిష్టము 
నిందూరము, 

చీనీలు 
ఒక రకమైన బట్టలు, 

(ప్రబంధ. 618 

చీపురుకట్ట తిరుగ వేయు 

దండించు; అవమాానిరచు . 

ముఖ్యంగా (స్రేః 

కరడ పిల్లను ఆదీ యిదీ అన్నా వం K 

చీప్రురుకో ట్ర తిరగ వేస్తుంది.” వ్ 

చీపురుకట్ట సరసం 

'మోటునర నం, 

“వాళ్ళ దంతా చీపురుకట్ల సరసం లే,' 

~~ 
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చీమంత 

కొంచము, కానంత, 

చీవు అన్ని టిక న్న 

““వీమంత యెన వంచింపని బాసు? 

బస, 2.28, పు. 

చిన్నది 

| 

| 

చూ. కాసంత, చింతాకంత. | 

చీమంతకు (3౩కొనడు) 

కొంచెం కూడా (లెక్క 

వెట్టడు.) 
“పీమంత కుం గై కొన( డసుర, భటాం 

తకవి శాంతి.” కుమా. 11.89. 

చీమకండు 
గా 

చీన్న కండ్లు. 

చీమ కుట్టినట్టు లైన లేదు 

ఏకొంచెం బాధ కూడ లేదు, 

ఏ కొంచెం లక్క బే దనుట, 
(దిని గూర్చి మనము నిర్ణ మ్యముగం 

జూ'చుచున్నారము, మన కేమో -నీను 

కుటినటు లెన లబేకండ నున్నది.” 
€ఉ 6 a 

సాకీ, 60. పు. 

వాడుకలో రూవం - చీవు 

కుట్టిన పైనా "లేదు, 

“వాడికి ఇంతమంది యిన్ని మాట 

లంటుంెకీ -ఏవము కటిన 

లేదు,”? 

చీమగంగాయ్యాత 

__అనంభవము. 

తెగనిది, నెజివేజసిది, 

చీమచింత 

ఒక రక మైన చెట్టు, 

టయినా 
డు 

వా, 

చీమ చిటు కనకుండ 

ఏమాత్రం శబ్దము కాకుండ, 

“నీను చిటు కనకుంద్ంగం జితపటమా, 

వెంట గళ "దేల్చు కెవడి 00 9 

సుదకి, 4.117. 

చీమ చిటు కన్నను 

ఏమా(తం అలికిడి అయినా, 

“ఆలు బిడ్డ లే కరయని రేలు జీవము 

-చిటు కన్నను ఏప్పనిమూ6కలున్ ,”) 

ఈ. వారి, 1.181. 

వాడుకలో కూడా ఉంది, 

“ము చిటుక్కు_ మన్నషప్పు డల్లా వాడు 

వసు న్నా జేచూ నని చూచాను, 95 వ్యా, 

చీమ చిటుక్కు. మన్న, చిమ్మట 

బి అన్న 
అ 

ఏమా(తం అలికిడి అయినా, 

“తీవ చిటుకు. మన్న వను జిమ్మట 

జిజ్హన “నంగునంతలాో.)? 

హంస, 8.40, 

చమ చిటుక్కు మన్న చిమ్మట 

బుజన్న 
డి 

ఏమాత్రం అలికిడి అయినా, 

“చీమ చిటుక మన్న చిమ్మెట బుజ్జన్న, 
నెదుర మూసి కములు మొదలుకొన్న. [3 

పంచ, "వేం, 4.168. పు, 

చీమచిప్పర 

ఒక రకమెన గడి, 
౬__ య 

చీమపరి లాగా 

చీముల బారువ లె (చుట్టు 

ముట్టు.) 

“రయ సముదూతథూళి ధూస 

ధారాధర పథం బగుచు నొక్కా 
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పరియ -వీమపరి యనన్ గవిసె నందు. | “బిడ్డల క్రొసంగక “పెం డాము శిడ! 

మను. 4.110. | వడ్డి శిచ్చు చుం జీమవలెం గూడ బెట్టి, 

చీమల గామల వలె గార. వారి, 2.166 

ఇంటినిండుగా, చీము నెత్తురు ఉంకే 

చీవులు గామలు, జం, పౌరుషం ఉం కు - స్వా 

“మా యింటీ ముందటను, గలగొని మానం ఉంకు, 

సీమల -గామలవలెను, జెలంగుచు 

ముందర శికువు లాదంగను.ి 

గా, వారి, ద్వితీ. పం కి. 1890.91, 

చీమలచాలు వలె 

అల్పముగా ॥ 

“ఆతని మదిశిన్ భవద్భతఆవితానము 

నీములచాలుం బోలె నె కనంబడుం” 

క, 8.887, | 

చీమలు దూరని 

దట్ట మైన, 

అతి చిన్న బైన, 

చీము పట్టుట కైనా వ్ లు 

లేనంత దట్ట మైన దనుట, 

చీమలు దూరని చిట్టడవి 

కాకులు దూరని కారడని - 

జూానవదగాథలలో సామా 

న్యంగా వచ్చే పలుకుబడి. 

“కిములు దూజని పకటి కాన, సర 

గున గొనిపోయి సారంగధరుని.’ 

సారం, ద్వి. 288. 

నీమవలె కూడబెటు 
మిక్కిలి జాగ తగా 

చిన్న దానిన్ నంవా 

దించి చీమ కూడ బెట్టు నను 

పై వచ్చునది, 

(వ త్ర 

“వా డన్నిమాట లంటూ ఉం" 

చీమా నెత్తుయా ఉన్నవా డయిశే బం 
టికి రా క జా యిం ట్లో దూ 

కొంటాడా €) వ్ 

చీము నెత్తురు ధారపోయు 

త్యాగము జేయు, 

(శమల శై జనా ఓర్చు, 

“ఆ సంసకోనసం వాడు తేన శీవో 

చెతురూో భారపో శా డంెటు నమ్ము.’ 

వా 

ఎని 

చీము నెత్తురు లేని.... 
ఏమాత్రం స్వాభిమానం 

ఆతుగారవం చేని, 

“వా చణోన్ననీ ఏం లాభం? చీక 

ట 
కురుపులు మొదలై నవాసిల్ 

చీము చేరు, 
“కాబ్బెరా పప్పూ తినకురా, శన 

పదుతుంది,” వౌ 

చీము పోయు 

చీము వటు. 
లు 

“వీము పోనీ కరుపు నొప్పి వేసింది. 

వా 

చీములు గట్టు 

బాధ -చందు, 
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ముఖ్యంగా వినగూడనినవి 

వినుటవల్ల . 

కళజ్చుడమి జనంబు లెల్ల నిను (బువ్వంగ6 

దిట్లం౫ వించు నుని నౌ ం చ్చెడు మది 

యేప్పుడున్ చెవులు చీమలు గకైడు.? 
భారఠ, (దో, న. 10. 

చమూ నెత్తురు ఉన్న శరీరం 

కామ క్రో భాదు లుండుట 

మానవమా। తులకు తవ్స దను 

పట్ల అనే మూట, 

“పాపం సమర్త కాక ముందు ముండ 

మోసిన పిల్ల, అది మాతం ఏం 

చేస్తుంది? చీమా ెత్తురూ ఊన్న 
శరీరం... వా, 

చీరఛాప 
తెరచాప, 

(బౌన్. 

చీరచింపు 
ఒక రకం చేవ. 

చర చిక్కు 
గర్భము ధరించు. 

నెలలు అయినకొలదీ కడుపు 

విరగడం, తన్మూలంగా చీర 

తక్కు_వహడడం మోద ఏర్పడిన 

పలుకుబడి, 

“చిట్టుముల్ రామక సంభవించె నఖి | 

రామతరంబుగం జీర చిక్కి_నన్ ౨ | 
హంస, 2.98. 

“పాయనిమంద నుండి యడపా దడపా 

చనుచెంచు బోయనిం, బోయిన జీర 

చిక్క దంట పుణ్యము లే దని మాన | 
'సంబునన్ ల” 

పంచ, (జేం 1.56. పు 

“నెల రెళ్లైలకం జీర చిక్క (దిజగ 

న్నిర్మాల్ 'యిల్లాలికిన్ 39 

కామా, 2.50, 

చీరపిట 
6౪ 

చీర చేను. 

(బెక్, 

చీర పెటు 
6 

ఒక చీరను కానుకగా ఇచ్చు, 
“తన భార్య తద్ది నానికి ఏటా ఎవరో 
ఒక ము్తె దువక “వీర పెట్టడం ఆతనికి 

అలవాటు. 9) CM 

చీరపేను 
తెల్ల నిను. 

ఆ చేలు వడ్డం దర్శిద మని 

అంటారు, 

భార. ఆను, 5.54, 

“ఆ చీరెపీలు పడిన వెభవను లోపలి 
కెందుకు రానిచ్చా(రా.? వా, 

చూ. -చీరపోతు, 

చీరపోతు 

చీర చేను, 

వాడుక లో... 

చీరపోతు అనే రూవం ఎక్కు 

వగా వినవ స్తుంది, 

(బెక్, 

చూ. -ఏీర పేను 

చీర వేయు 

మగడు _చనిపోయినవ్వడు 

పుట్టింటివారు "రేవులో విధ వకు 

కొ తచీరను ఇచ్చు. 
 “ఆంతమంది అన్న దము లుండీ 

| ఆ విడక చీర చేసే ది కయినా. లేక 

| పోయారు.” Ch 
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చీరా రవికా పెట్టు 

చీర, రవిక కానుకగా ఇచ్చు. . 
“ఇ్వండ్డికీ వచ్చిన ముత్తైదువ అందరికీ ' 

చీరా 'రవిశా పెట్టారు, నా నా, 

చీ రావిగొను 

కంటికి దెబ్బ తగులగా బట్టను 

వుడిచి నోటిలో ఆనిరివట్టి 

కంటిని కాపు, 

“వీ రావిగొని కంట. జేర్చి వ వా చలించి, 99 

బస 8. 84. ప 

చీరికి గై కొను 

లత్యు పెట్టు, 

శివ, 4.61]. 

చీరికి గొను 

లెక్కించు, లత్యు పెట్టు, 
లు 

“నృ పాలుండు భపతరుం 

శ తుల్ చీరికిం గొందు శే.) 

ఉత, రా. 7.69. 

శ కాముం జీరికి( గోక్షం 

హర. 5.ల9, 

చూ. చీరికి కొను, 

డయిన 

చీరువాజు 

వీలు చు; జీరాడు, 

అర మింకనూ న్చార్యము, 
థి 

“శీప్రమటుంగునC జీరువాజి,’? 

శ్రీరాధా, 5.147, 

చీలమండ 

పాదం వె న పిక్క [కింద ఉండే | 

గుల్బము, 

చీలమన్ను పూయు 

పుటం వెశ్రేటవ్వుడు రెండు 

నూకుళ్ళు మూసి నడువు 

| 
| 

| 

| 
| 

| 

' తుండు చె త్రయాత్రశకె, 

జీర్ణ దళ 'స 

“కందనప్రు టంచు దుప్పటి, 

మందు ఉంచి గ డ్త చు 

మన్ను పూయు, 

ఆయు శే ద రీత్యా భస్త 

నిందూరాదులు చేయుటలో 

దీనిని ఉవ యోగిస్తారు. 

చీలిగాడు 

» మారి 

చీవాట్లు తినువాడు, శుంఠ. 

“భర్మవిదుం డైనరాజు నాస్తానమునను 
జేరు నొ కొక్క... చీవాటమోరి శుంఠ 

పహూం'స, 5,118 

na) 

తట్టు, దండించు, 

“ఆయనదగరికి వెడితే నాలుగు -దీవాట్ల 

పెట్టి పంపిస్తాడు, వెళ్ళు, 

చీళితవెట్టు 

తొలగించు, రాల్బు, 

వా, 

వాలుగ జాలు వాని దళవాయి వసనం 

సొలములందు 

ంఘము చేళితా పెట్టి (కా తగా, 
' మేలీదళ ంబులక్షా నిలిపి, 3 

తారా. శ, 2,112, 
లక్ 

' చుంగులువాజు 

కోొంగులు, అంచులు (టే లాడు, 

సుందరి 

యొక్క_ రు గట్టి చుంగులువాఆఅన్ ఎ) 

చందా, 6.15. 
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చుంచుకుజ్ఞ _చుక్కయెదురు 
చిన్నవాడు. (వ తీకాలము; వెడు కలి 

“ఇల్లాకపట్టు నం గడచి యీలగ౫గ చేరని 

చుంచుకుజ్డులన్. 09 

అచ్చ. శా. నా, 104. 

చుంచుమిరి 

ముందకు చుంచులు వచ్చు. 

నటుగా కటిన మిడౌ. 
య రి రు 

చుంచుణాయి 

మిద్దె శన పలకజాెొయి, 

చుంచెలుక 

చుంచు. 

భూ. చుం డెలుక,, 

చుం. డ్రాళ్ళు 

రిక పిల్లల ఆట, 

చుక్కాకాడ 

నూగాణిలో మొలిచే 

ఒక్ ముక్కు, 

టక్. 

చుక్క-చరు 

నుదుట (వేలాడగా తలవై. 

ఉంచే నగ, 

చుక్క తెగి పడినట్టు 
గా 

ఆ) 

6  ,అంతేం జుక్క_ తెగి పడిన వడు 

వున "నెక్కడ నుం డియో యాక స్మి 

కంబుగ నింటికిం జలింది వంటకఎబు. 

గుడువం జనుదెంచి.”” 

పాండు. ౨,264, 

చుక గ్రాబొట్లు 

చుక్క. 

(బెక్, 

గించునది, 

జ్యాతిళ్శాన్రు రత్యా వచ్చిన 

వలుకుబడి, 

శుకుడు ఎదురుగా ఉండగా 

[వయాణాదులు చేయరా దని 

త్ర చా చ ఏథి, తేద్యారా 

(వలికూల మనుటగా మారి 

నది, 

(దా త్యావరోధ నదయి తాధరములతో, 

_సాబగువీ డెములకు6 జాక్కు_యెదురు,? 

ఊ. వాతి. 8.147. 

చూ, ఎదురుచుక్కు_, చుక్కెదురు, 

చుక్కలను జూచి కుక్కలు 
మొరిగినట్లు 

గొప్పవారిని చూచి స్చులు 

ఆడివోనుకొన్నా, దూసి ౦ 

చినా తె క్కే_మిటి అనుట, 
శరభాంక. 47. 

గర్భమును (వదర్శించు. 

కొత్తే, 14, 

' చుకువాలు 

ఎదుధుచుక్క. , 

విరోధి అనుట, 



చక్కి. చుట 744: చుట్ర-చు 
6 ౬ 

“అమరుల బోనపుట్టిక సహస్ర. “అది చుట్టు దారి. ఆ చారి 

నుయూఖుని జోడు కడ 'సం,తమ'సము | పోవద్దు.” వి 

'వేరువిత్తు కుముదంబుల చక్కిలిగింత చూ, చుట్టు దా 

పుంళ్చలీ, సమితికిం జాక్క_వాలు | చుట్టపక్క-ములు 

నవసార'స లకీ తొలంగుబావ కోక “బంధువులు. జ 

ములక గుం డెతలడము శకెరవ 
తాత య 6c నా 

మి తుండు వేం దూర్పునన్ ౨? ఒల్లను శ్రీల మా మగని లను కాంపు 

పాకి, 2.41. "మొల మాన మే, నొలను "చుట్టపక 

ముల నొల్త6 గులంబును నొల నొనున్ 

చుక్కెదురు | వల్లభ నీదు కెంజిగురువా'కెరం (గోల 

(వతికూలము. మౌన నేలని, వ్ 'ల్రనిసుద్దు లిం పెన 

“కపాపములకును జుక్కె_దురు కాళి) యున్న దినం బొక పెనం రజాల జే) 

కాకీ, 7.215, తారా, 8.8 
యా. చుక్కాయొదురు; ఎదురుచుక్కు.. | చూ, చుట్టపక్యా.ల 

నా 
కొలు చుచ్చుణు కైన Ewa 

బం లు, 

మిక్కి-లి తక్ష్య మైన, “చుట్ట పక్యాలక శుభపతికః 

“చుచ్చులుకు పలుకులు.’ (వాని. 39 రాధి. 1.7 

రావా, 5.199. చూ, చుటపక్క_ముల 

, లు 
చుటుకు్రూ మను , చుట్టపు చూపుగా 

ధ్వన్యనుకరణము, ' బంధుమర్యాదగా, 

చుట్టకుదురు ఏదో చూచి పోదా వుని, 

కుండలు వించెలు ఉంచే “వా డేదో చుటపుచూపుగా న సే న్; 

కుదురు పని చేయిస్తున్నా జేమిటా రి) వా 

ఫీమ. 4.49. చుట్టపుదనము 

చుట్టగు బంధుత్యము, 
వ్ల 

ముఖ్యంగా చారి ఏవయంలో | చుట్టపుబ గలు 
x 

' ఐం 

ఉవయోగిన్తారు, హితశతువులు, 

*ఎల్రచల నా గమనమునకు, నించుక. తాళ్ళ, సం. 12.198 

చు ట్రయిన నయ్యొ నిది? కళా, 2.4, చుట్టపుమేలము 

చాడుక లో _ బంధురీత్యా వేచే హాస్యము. 
“కార్తీకి బెజవాడనుండీ కలక తామోద “అట్టి సురతరువు నెటుగక్క చుట్ట 
పోటే చాలా చుట్టనుతుంది. ఇటార్సీ . మేలమునం గొంచు సురింగదుమది. క 

మీద పోతే వాలా దగ్గ)! వా పారి, 4,57 



౬ వా 
రు లు 

చుటపువాడు “బంటు నొచ్చిన నోర బలుకండు నిల 

ర్ వ | వాది, సుఖభోగి చుట్టాల సురభి... 

బంధువు. 
ఉ. హరి, ర్, 278. 

చుట్టము పక్కు-ము “చుట్టాల సురభి యె సాబంగు నొంచెనేి 

“బంధువర్గము. జం, కాని, 3 పాండు. 1.గ7. 

కకపివ చుట్టం బు బక్కు_ం౦బు నీవ 

చెలియు, Dm భార, శాం, l. 

“తనకు జుట్లంబు పక్కాంబు తల్లి 

దం (డుం లన్న దమ్ములు మనుమలు చాలు 

బిడ్డ, లెల ల నలుం(డు నిలం|డు నుల్లసిల్ల, 

నసీశము౮ గు బేరసంపద నతిశయిల్లు. ni 

బహు. ర్, 64. * 

“వాని కొక చుట్టము పక్క_ము తేట 

వా, 

చుట్టముల సుర ఖి 

బంధు పియుడు, 

చుట్టాల కా శయ మె మెనవాడు, 

“చుట్టముల సురభి నీ వని, భట్టికిం 

దగ “బియము చెప్పి పంకజనయనా, 

పట్టాంశుకమణిభూ సా, రట్టజహయ 

x భధ సీంధురంబుల నాెసంగన్ ౨” 

విక, 4.191. 

చూ చుట్టాల సురఖి, 

చుటలపె దాడి వెటు 
6 యి డ్ 

బంధువుల యిండ్ల పై వడు, 

వారి యిండ లో తిష వేయు, 
౧౧ © 

“ఒలయిడ్డ “నిపమునం గల లేని నీరిC 

జెప్పి చుటలసపె దాడి వెటువారు.? 
రు ౬ లు 

ఆము, 7.21. 

చుట్టలు గాను 

ద్వాద, 5,74, 

చుట్టాలసుర భి 

బంధు పతి కలవాడు, 

“చుట్టాల సుర ఖికి సుందరీమణికి .?” 

గా, హారి, (ప పం డి 40. 

చూ, చుట్లముల సురఖి, 

చుట్టాలు పక్క్మా-లు 

'బంధువర్లము. 

“చుట్టాలం బక్కాాల బోడని కడకు., 

రప్పింప. 99 

పండితా, (పథ. పురా. పుట, 258, 

“లిక చుట్టమా పక్క-మా 

వాని కవ రున్నా రు అని 

విడిగా కూడా వాడుకలో 

గుం|డంగా నడుము ని టాడు 

నాటి కటిన యిలు, శర, 
| లు లం 

'చుట్లి వచ్చు 
6ం  నుట్టని వచ్చు. 
(వదవీ.ణం చేయు, 

చుట్టుకొను 
౪. బాకీ కింద జము వెటు 

3) 

కొను 

“జూద మాడిన పెండి చుటుకొనిన 9 

కాక 4.99. 
ఇ, వొంగిలించు. 

“వాడు ఇంటో నాలుగు జులన 

చుట్టపు చూపుగా ఉండి. చేతి కందిన 
వస్తువులను చుట్టుకొని పోయి నాడు? 

వా, 

దో 
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వ్, [క ము, వ్యా వీంచు;. వాడుకలో రూపం. 

వొల బడు, చుటుపట , 
౬ ౧7 

“వి ధాతృ మఘమూర్తులం జుట్టుకొన్న ' చుటువట 

యజానతిమిరంబు. కానీ, క 109. డ్డ (గ 
షో అ 

“ఇల్గంశా పాగ చుట్టుకొన్నది. 3 వొ, నమిీవ పాంతంలో,. 

లన్సీళ్ట ళ్గ నాన్న నాగుబోమును చంపాడట. , “ఈ చుట్టుపట్ల అంత భనవం 

పాపం వీణ్ణి చుట్టుకొంది. అంచేతే వీడికి. ' లెవరూ శేరు.” ఇ 

సంతానం కలుగ లేదు. వా. చుటుబవంతి 

చుటు కొలారము చూ, చుట్టి 
లు య . 6036 

చుట్టు బవంతి, చుట్టుమాలె 

చుటుగ తి చుటు బవంతి, 
లు అలాని ల 

చక్రము, _చుటుముటు 

“చుట్టుం, గత్తిన్ మధుకైటభారు. చుటుకొను, చుటుకొని వః 
కంఠము లలనా, డొ త్రిన. ml ల లు ( 

పాండు. ఏ, 88. కొను, 
చూ. చుటుకె దువు.. (స్ప సుడివడ్డ చామలం జుట్టుముట్లి. 90 

చుటుగుల నా “2 మ్, 1.4 
బై ౧ చుటు ముటుకొను 
శంఖం, టె టె 

చానా. ముట్టడించు. 

[== , వ్వెక్తునం జుట్టు ముట్టుకొని యీ 
చుట్టు గొొల్లారము . "చల డొంకెనలం ననటార్ల బృల్మత్తు 

నడువు ఖాళీ, చుట్టూ కట్టడం న త్తీలంబులను.)) “కళా, 8.5 

గల యిల్లు, చుట్లు వడు 

చుట్టు చవికి '"వినగొను. 

చుటిలు, ' చుటువారుకొను 
లుగా ట 

చుటుదారి (కమ్ముకొను, 
డం 

{ 

హారం "గారి, సారం. 8.26 

“ఆలా వెడితే ఎలా. చు ట్లు దారి! చుట్టువాటు 

అది) చా చుటుకొను, ముటడించు, 
యా. చుట్టగు. ల లు 

నమస పాంతం, (చుట్టు + వెంట) తిరిగి; 

“చుట్టు పట్టున నెట్టి బెటిదంబు సీంగం ' చో శుల్లా, 

బులుం జనొవజచు " కాశీ, లర2, , పండితా, ద్వితీ, పర్వ, పుట, 450 
eww me 
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చుట బెటు గానే వాణ్ణి మాక కాకుండా 

౧ ల . చేసీందిలి వా, 
తిరుగు, (వద చేయు; 
రు (౮ మేణం యు చుబ్బనచూజ యగు 

తివ్చలు టు, 
లు 

“విభవ మౌాసపడి దివిన్ , నీ వెంత 

చుట బెట్టినం బోవునె కాపంబుం' 

నిరంకు, 4.111]. 

కకషాలచేరులు వ టి తూలింప బలిమి 

న,డ్చుకొని కొండల6 దూతి చుట్ల 

చెట్టు. మను, 4.42. 

వాడుకలో. 

చుటబెటు అనే వినవసుంది. 
దు లు ఆలి 

“వాడు ఊరంతా చుట్టబెడు 
తున్నాడు.” 

“మా యిలు చుట్ట బెడి తే యేం లాభం? 
అక్కడికి వెళి చేను చెప్పినటు చేయి. 

య య 

మ. 

ల్, 

భూ, చుట బెటు. 
కు అ 

చుటు వెటు 
గ టబ 

వర్మిభమించు, 

దూరముగా పోక, అక్క_ 

డక్క_డనే తిరుగు, 

“వీటి వాకిటిచోట-నే విడువ శెపుడు, 
సుటు వెట్టుచు నుందురు సోమరవులు,?’ 

ధి 

ఆము. 2.10. 

చుప్పనాతి 
చూ, చుప్పనాతి, శూర్పణఖ, 

చుప్పనాతి శూర్పణఖ 

వికి అమాయకురాలుగా కన 

బడనా మూయలాడి, 

చువ్చనాతి అన్నా శూర్పణఖ 

అన్నా ఒక్క-కు. 

“ఆ చుప్పనాతి శూర్పణఖ మెల్ల మెల్ల 

నంతృ _ప్పికర మగు, 

“వీల నా ముందట చాలేమ వొలసీనం 

జూడ్కి_కిం జుబ్బనచూజ గాదె) 

భార. విరా, 2.86, 

చుబ్బనచూజ లాడు 

రొ ల గాను, తనివి తీరా 

అనుభవించు, 

రామా, 1.45, 

చుమ్మచుట్లు 
య 

కడుపునొప్పి, 

చుమ్మలు చుటు 
ట్ 

కడుపులో (చేవులు తోడిన 

ట్రగు, 

విజ, 8.] 85, 

చుమ్మలువాటు 

చూ చుమ్మలు చుట్లు, 

చుయికొట్టు 

ధ్వన్యనుకరణము, 

చురక తగిలించు 

నొప్పి తగులునట్లు ఆను, 

వా సి చేయు, 

న కొత. 15, 

చురక త్తి - 
చిన్నక త్తి, 

చురచుర చూచు 

కోవములతో చూచు, 



చుర-__చుణు 748 చుటు... యుల 

“చురచురం గను(ంగొనిఎి చుబుకు దును 

కవిక. 2.127. 
సచుుకొనగా శకుం. 8.148. జ అంట్ స 

శ్రా లుగు, 
చురచుర వోవు చు కె న 

యం మండు, 

“ఆరదము...చురచుర వోయినటి తెలివి గల, వేగవంత మైన 
భార, శల్య. 2తితిర్, | వదు చెన. 

యా చురియకాడు ' చుజుక్కున 
కత్తి వట్టన సై నికుడు, కొటతుకుట వంటి వానిలో 

క్షుమౌ. 11.40. ధ్యన్యనుకరణము 

చుజ మను రాధి. 4.102. 
చుబుకు చుబుక్కు_ మను, | చుజుక్కు మను 

“జి గతి నంట తుంట విలశని చుటు కను 

శరంబులు నాయురంబునన్ , జుజచుజు6 

గాడ నీవు దయం జూడక... | చుజుచూడులు చూడు 
రాజనో. 1.100. బాగా కాల్చు 

యజ చుజ చూచు, నాలుక చుజు మను 

చుజుు చుజ మను ఇత్యా నొప్పివడు, 

దులలో రకరకాలుగా ఇది . “మనసు చుట్టు మనంగన్ .”' 

ఉవయు క్ష మన్రతూ ఉంది, . విన్గుపు. 77, 
అర్య చుఅపుచ్చు చుజ్టుపుచ్చు 

బాధించు, "కాలు, 
ఎ “నోమిచ్చి నీళశ తుం జు అం అనుచు 

చుజవుచ్చు ననుచు.” ద్వి. జగ, పు, 178, 

కాల్చు. చులుకగా పలుకు 
చు ట్ఞడచు చులకన చేసి మాట్లాడు, 

చురుక్కు మను, కించవజఅ-చచు, 

“ఆడుగులం బుప్పాడు అంటి చుజ్తడు “చులుకగా నీయయంం బలుకు 
చుచో.? కవిక, 8.02,  మనుడు.? 

డితా, రు చుజుకు చూపు హక య. అకా. పుట, 412, 
బాధించు, కాల్చు, | 

“ఈ చొప్పున నేవకం జులుకం!.. క0చవజుచు తక్కువగా 
జా పుదుశే,?? జైమి, 4,25, చూచు, 



చులు.__చువ్వ 749 చువ్వు చూచు 

చులుక జేయు . చువ్వున 

ఎగురకొొట్లు, | శీ ఘంగా. 

“శకీతుడదండంబులు నటికి చులుకం చూకరుపడు 

జేయుచు రథిక సారథి సహిత ంబుగా.?? అంచు 

భార. భీష్మ. 2]. | 
చొాలుుగో చులుకదనము వచ్చు లాట 

అగారవం కలుగు, | సూచనా వాయముగా., 

“కాలగతి నింతవారికిి వాలాయము ఆ చిన్నెలు సవసవగాల జా 
విని...... 9 రాధా. 1.6. 

చులుకదనము వచ్చుట యరుదా.ి “అత నీసారి యెన్నికలలో నిలబడతా 

వేమన. డని చూచాయగా తెలున్తూ ఉంది. 

చులుక నగు వా, 

తేలి కగు, గొరవహీన మగు, చూచి చూచి 

చులుకపడు "తెలిసి తెలిసీ ఉండి ఉండీ... 
ఎటు నూచి చూ-ఏ యిది పాప మనక 

న్యూనత కలుగు, యిశయ నురవాత(ం |దోతు నదయ ఫీ (6 
చులుకపాటు వృ త్రి.” భార. ఆది. 6.249. 

చులుకన, న్యూనత, “చాచి చూచి ఆ ముసలాడికి రత్నం 

చుల్క నగు లాంటి పిల్ల "నెలా యిచ్చా వయ్యా” 

వా, 

చులుకన వచ్చునవ్వు డెల్ల స్వయంగా చూచినరీతిగా. 
చుల్క-న అని కూడా అన చూడక పోయినా అనుట, 
వచ్చును, “తావక గుణంబులు చూచినయట్ల 

ఠికి “? థి ఖి న! చుల్క-బారు గట్రిగక కళా. 4.182 

చూచు 
తేలిక యగు, కొను 

కమా సస మొందటాెక చుల్క బారు.” గమనించు. 
పాణి. 8.100. “నిను విబారిం చవు నిను జూచు 

క్రాొనవు.ి’ ద్విష, మధు. ర్, 

చుల్లర వెట్టు “ముందూ వెనుకా చూచుకొని నడవా 

బాధ చెటు, . లయ్యా Ch 

రు 

సాంబో, 188. ' చూచుకో.... 

చువ్వన చూ స్తువు గాని లే. బెదిరింపు, 

న్ఘుంగా, “దూచుకో, ని న్నేం చేస్తానోఖి వా, 



మూ... మాడ 

చూచెదము 

చూతాము లే. 

వాడుక లో 

“వా డెటా ఇవ్వక పోతాడో చూ' 
తాము? వా, 
“వా డేం చేసాడో చూస్తాంగా,” వొ 

చూడ గను 

దర్శనభాగ్యము వాందు, 
“వె కంఠుండు భూ భేదను[కీణాలం 
పటు? డయ్యు మిపదము వీక్షీంపంగ ' 
లేం డయ "నేం జూడం గంటి. 

కా, మా, 1.])82, 

చూడగల వాడు 

అందమైన వాడు. 

“మాడం వాండు మే లెననాబగు 

వాండు. విజ. 2,164... 

చూడగా చూడగా 

చమూసూ ఉండగ నీ, 

“ర వికరతాప మాజెం జూడ 
జాదంగల్ళ డారకస్సురణ దాటణె,”! 

మను, లి.2లీ, 
చూడ జూడ 

చూడగా చూడగా, 

“చూడం జూడం బె నెలమెడు వల | 
ద ది 

కోేనులును...... 00 

కమా. 6.180. 
పరిశీలించినకొద్దీ అనే అర్థం | 
లో చేతికీ వాడుకలో ఉందీ, 

చూడగా చూడగా ఇతగాడు కొంప 
ముం చేట్టు తోసుందిం) 

చూడ దొడ్డ మంచముకోడు 
తే అటోవమే కాని లోవల 

యేమి బే దనుట, 

పె, 

క్! 

750 

““ఇనుదెసనం 

' నీట దదీయబింబముం, గని.” 

అమున,) 

చూడ నాడు 

“చూడ దొడను మం-చముకోడు గాని, 

రోంమి సంపదో పార్వతి కీళ్వరునక .౨” 
దశా, వరాహా, 105. 

' చూడ నోడు 
చమూచుటకు సిగువడు, 

జూడ నోడి తల లె తేక 

పారి, 2.81, 

చూడ బోయినతీవ కాళ్ళ దగులు 
వెదకబోయినచడే ఎదురు పడు 

అనుట వంటిది, 

సుద, 2.64. 

చూడ ముచ్చ టగు 
కనులవండు విస, దర్శసియ 

మగు, 

. “es అన్న దమ్ము లిద్దతా కలిసీ మెలిసి 
'తిరనుతుంటే చూడ ముచ్చ టవు 
తుంది, 39 

చూడు నా దెబ్బ | 

నే నేం చేసానో చూచుకో, 

చూ, చూడు నా(పతాపము; 

చూచుకో, 

నామె 

చూడు నా పతాపము 
నేను నీకు చెజుపు చేయ 
గలను అని బెదరించుటలో 
ఉవయోగించు మూట, 

వాడుకలోనూ - చూడు నా 
(పతావం, చూడు నా దెబ్బ - 

అంటారు, 

“సామ్ము మిందట నీ కీయం జూడు నా 
ప్రతాప మని పల్కి యుత్సాహచాప 

సుక, నీ, 77, 



చూడు... మాడు 751 మూడ్క్ము-_ మాప 

చూడు మలి 

వరాడూ..*.; చూద్దువు గాసి 

లే, 
“సీ బుదికొల6ది చూడు మటీ.)) 

థి సారం. 8.204. 

చూడు వట్టు లాడు 

నివ్వ ముటించిన కజిలను 
లు నో 

పట్టుకొ "ని ఆడు, 
“ధర ఫైమమేరు ముందర ముఖ గిరుల, 
భరగణంబులు నూడు వటు లాడు 
దురు)? - 

పండితా. (పథ, వాద, ఫు. 678. 

చూడ్కి కందు 

కనబడు. 

“నూక్కుదృష్టి వీక్టీ 0చీనం జూడ్కి 
కందు.” కానీ, 4.180. 

చూడ్కికి (వే గగు 
క ప్రదర్శన మగు, 

కతెగియుం జూడ్కి. కిల జూల వేం 
గుచు బాలి చెలి 

భార, (ద్రోణ, 2.126. 

చూడ్కిపండువు 

న్మేతవర్వము, 

విప, 2.14. 

' 

' 

| 

1 

| 
| 

| 

| 

| 

| 

కనుల వండు వగు, 
“ఆమ్మరు చెలగోలుు పౌజు అనంగ 

జూడ్కి పండు వగుచు.. పారి, తి.5]. 

చూ, కన్నులపండువు.. 

చూడుు.ల (దావు 

అతిమేమ తో, అత్యాకాం 

జూడు ల 

“లలితాంగి యవయవములు సూచి మది 

దని వోవక చూడు. లం (చావ 

కుమా, రీ,శీర్. 

చూ. కనులతో (తావు, 

చూడు్క్యల పండువు 

కనులవండును, 

“ఆత్మవుతోమణి వేది. బొాల్పె సంగం 

పండును సేయువేంకట, 

సామి కతారుం జేయు.” వ త్ర్య్ 

దఅలం౭చు.,”” 

పారి, l.l. 

చూతము గా 

చూస్తాము గా చూస్తాము "లే 

అని నేటివాడుక. 

ఒక విధమైన ఉదాసీనభావా 

న్ని, అనవు లిసీ సూచించే 

పలుకుబడి, 

“తా వాదము సేనీ శివముతేంబు జయిం 

పంగా వచ్చెనొ ఢి చూతేము గా రావిం 

ఫుములి ఆము, 4.505, 

“ఎవ డొసాడో చూస్తాం గా నిన్ను 

రథీ ంచడానిశి.’ 

చూప చెప్పు గలుగు 

వాక్చతుగోచరు డగు, 

““చూపం చెప్పం గలభ కృసుజనుండవు 

CRD 

మాక? తాళ్ళ, సం. 6.60. 

చూపట్ట గలది 

సుందరి, 

దర్శనీయు రాలు, 

“చూపట్టంగలదాన నొంటి మెయి 

నిచ్చోం బోవరా దంచు 

భుక. 3.151, 



మూవ... చూూాకి 759 మూవీ... మా? 

చూపట్టు చూపిడు 
1, కనబడు, చూపు 

“ఆమలమూర్తు లె మిరు మహిం జూ | చూపి మోపి అను 
ప క్రైద "చీటికి: జెమి. 8.19. సాటువలు నిటి నిందించు 
కళ వ వాదార్యలకీ అడ ౨. తోచు. కుక్క_మోదనో, పిల్లి మీదనో 
“తాలిమి చూపట్టును ధైర్య మనంగ? వెట్టి దేనినో చూవిస్తూ ఎ; 

కావ్యా. 2.88, రినో యెత్తి పొడవడం 
ల, కలుగు, నిందించడం మూమూలు, 

“సర్వలత ఇపరివూర్లణచారుమూ [8 రి పట్టి 
జాూంబవలతికిని జూాపట్టిన పుడు, 93 

సాంబో, 4,.రిర5్. 

చూపడు 

పట్టు, 

చూపరి 

రూవవంతుడు, 

రూవవతి, 

“చూపరుల నెరివ నెనన్వ్కు ేపున 
సం భోగ “కేళి నెనయం జూచున్ ౨) 

హంస, 4.147. 

చూపటు 

చూచువారు, 

చూపటులు 

చూచువారు, 

చూపి చూపక మునుసె 

"వెంటనే. 

“ముననీ సెల చూపి చూపక మును"పె 

వారి, సరకు లమ్ముడు వోయె... 

శుక, 2.564. 

చూ. అనియు ననక మునుపే. 

“వినుము (ప్రభావతి నే మున్ననం ఆ! 
"పదం జూపి మాపి యనుట యు, 

గదా.) శుక. 2,559 
చూ, నూటి పోటి మాటలు 

చూపుగుజ్జము 

అశారంపుష్టి, నె నై వేద్యంనపి, 

చూడ్డానికి సందు" "కాని 

““నసుకవానీ పనిపంద చూ పుగుజ్డింబు, 0) 
గౌ, వారి, ద్వితీ. పం, 1 494, 

“ఆకార ఫుషి నె వేద్యం నషిి** సా, 
ఉం ర లు 

చూపుడు ఆయికం 

స్వాధీనం చేయకుండా తనఖా 
విటుట, ట్ 
ఆయికం, తనఖా, అకు 

మానం యివన్నీ ఒకొొ_క్క... 
(పాంతంలో ఒకొ,_క్కు_ టి 
వాడినా అన్నీ ఒర "కు, 

స్వాధీన ఆయికానికి ది 
వ్యతి కేక మయినది, 

“yg యిలు చూపుడు ఆయికం పెటి 
మూడు వందలు తెచ్చాను.) వ 



చూపు. చూపు 75కి చూపు. చూాపో 

చూపుడుకొంగు 

చీరలో చె కి బాగా కనబడు 

నట్టు కట్టిన కొంగు, , 

అమ్మువా రా కొంగునే చెకి 

వచ్చునట్లు మడుసారు, 

చూపుడుకోక 
పలుచని నేత గల చీర, 

బెక్, 

చూపుడుగుటజుము 

శ ర 

చూ. చూపుగుజుము, 

చూపుడు పూట 

పూటకాపు, 
పూటపడిన వాడు, 

ఒకరికి బదులుగా ఒకరిని 

పూట వెట్టి అవ్వు తీసికొనుట 
అలవాటు, 

చూపుడు ఆయకము, 

చూపుడు అడ మానము. 
వంటివానిలోని చూపుడు. 

వంటిడే యిది, 

తాళ, సం. 10.142. 

జూపవలయు. జూపం డేని సొ మ్మ్రువం 

దగున్ ,?) విజూ, వ్యవ. 56, 
ఆ 

చూపుడువేలు 

బొటన, వేలి (వక్క వేలు, 

తరని, 
జ 

చూపు తప్పు 

గమనించక పోవు, 

పెట్టక పోవు, 

AQ 

లత 

' “శూలద (బవ్మాయ్య చూపు దప్పి 

' తివొల్ 

పండితా, ద్వితీ, మహ్, పుట. 214. 

చూపులనె చుజ పుచ్చు 

తీక్షముగా చూచు, మాప్పుల 

తోనే కాల్చు, 

“వచ్చు రిపుం జాూప్రఅనె చుణి 

పుచ్చుచు... ౨” ఆము, 8,925. 

' చూ పెటుకొని 
| 6 

1. గవమనినూ, 
అలానే 

“నిజబ్బాయం గని తమ్ము నంత నంత 

జూ"పెటుక వచ్చు నొంటని తమ్మికంటు 
లు 

“లని. చందా, 5.63, 

2, కాచుకొని కాపాడు 

కుంటుూా, 

“అశ కుని చంద మొంది చూ, పెట్టుక 

' యుండ నేలు ఉత్త, రా, 5.11, 

శేతతో చూచు అని 

వావిళ్ళ ని, 

కాని రాయలనీములో నేటికీ 

వై అర్థంలో నె ఉంది, 

| “ఏదో మో నాన్నను చూపెట్టుకొని 
య 

చూపుడుబూంట యతడు బుణిం', ఉంటూంది మొ అక్క. 33 చొ 

చూపోవక 

అసూయ వడి, 

6 ్యాపోపక టి) చెష. 6.8౨, 

“విధి న్వాపాపల మువ్వుర( దోడోళ 
జూపోపక  -చంపెె. దత్ప9 సూతిదిన 

| ములన్ ౨) ఈ. పారి. 2.14. 

చూపోవని 

అసూయ వడునటి , 
ల 



నమూషో..... రారు 754 చూరు... మూర 
౯3 

“క్షి త్రి కెల్ల నిను నభ్ళిషి కయ గావింతు, 

నందుకు జూపోప నట్టి వారలను 

వర, రా, అయో, 240. పం క్ ర్, 

చూపోవమి 

అసూయ, 

“దివిజ, ద్రు ప్రసవ౦ బు గాంచిన 

సపత్న్నిం బూచి చూూపోపకలి? 

ఆము, రీ,.”74, 

చూపోప్ప 

ఓర్చుకాను. 

“ఆ పసిడి గిన్నె మయొవ్వరి, చే పడియెనా 

వికి నేల సిలుగుల. చెట్టం, జూపోప 

రుగాలి విప, స్, 25, 

చూపోర్చు 

నహిాంచు, 

మూాపోవమికి వ్యతి రేక మయి 

నది, 

“కరకరి మేలునకం San ey 39 

వర, రా. ఆయోా. సు. 247. పం డి 14. 

చూరక తి 
DN 3) 

లిక రకమైన క్ర చి, 

చూరనాడు 

కొల్లగొను, 

6 పచండ కుసుమ, కాండ భండనమున 

సరిక ట్రం 'చెనంి, సు ప్రి బొందిరి ర్ కమ్మ 

రల్ “మారచాడ., 99 

శుక, 2.69. 

చూరుక త్తి 

ఒక్ రకమైన చిన్నక త్తి, 

(టౌన్. | 

చూరుకమ్మి 

ఇంటి అకుక వ్వుకు వె వెన ఎగిరి, 

పోకుండా కు వు. 
లు రు 

చూరుకుట్లు 

ఇంటిమోది ఆకు కవమానక 

కుకు కుటు, 
ర లి 

చూరుకుట్టుద బ్బ 

చూ, చూరుకుట్టు బద్ద + 

చూరుకుటుబద 
0 © 

చూరు కుకు వెదురుబద. 
రు 0 

చూరు పట్టుకొని వేలాడు 

వా ళైంత తిరస్కరించినా 

వారిమోద నే వడి చచ్చువారి 

యెడ ఉవయోగించే మాట. 

“వాదు ఆ త్రగారింట్లో ఎన్ని మా లు 

పడ్ ఉన్నాడు. మెడ బటి 

చూరు పట్టుకొని వేలాడే 

బం 

లన్నా 

తోసే 
రకం.’ 

చూరుపళ్సై 

చూరుమొగ్గ 

చూరువ కయ తీర్చిన-చేతివని 

చేసి న-మొగ్గ. 

జై మి, 5,157. 

చూరలుక 

ఒక రక మైన ఎలుక, 

చూర్ణము సేయు 

నాశము చేయు, 

“దుష్ట సత్వీముల్ , ధారుణి చేసు శేలి 

చెడిదొంబుగ మూకలు గట్టి (గ్రామ 

ముల్ మోరి మసంగిన ట్రయి స సము _స్రముల 

జూార్హము చేసినప్పుడు, 9 

రుశాా౦, 8,79. 



కొల్ల గొట్టి తెచ్చు. 

“కాటి సపాంగమునం జూాఅి చెచ్చెద. 

భార, విరా. 8.199. 

చూజపట్టు 

చూటుకొొను, 

“చ న్నలర మనోభవుండు విశిఖాహతి , 

మౌనము చూజుప ట్రై. 00 

నంగా, శాకుం. 2.156. 
ల _చూజలు వుచ్చు 

చూజ పుచ్చు 

చమూజ గొను, నకింన జేయు, ' ె 
' చూజులు సయు 

“చెఅికునిలునిC బాలు బుచ్చిన చై చు 

కశీమ, 4.128. 

చూజ పోను! 

దొంగ లెత్తుకొని పోను | 

వమూణ..._ మాట 755 మూట... నాటి 

చూటకాడు “చూడరే శివభక్తి చూఅ వోను [౫ 
ి మా. 4ఉశిర్ 

కొల గొనువాడు. క 1 
క్స్ య్ వాడుకలో 

చూజకారుడు (స్ట ఆట దొంగలు దోల ! అన్నానికి 

కొల్ల గన్న వాడు, ఆయినా రండి ఠా! వొ, 

చూజకొను చూజపోన్రట దొంగలు 

కొల్ల గొట్టు. దోచుటయే,. దొంగలు దోల 

చూజఅకోలు అనేబే నేటి వాడుకలో 

కొల్ల గొనుట. ఉన్నది. 

దూట గొను, కొల్ల బోవు, 

కనా చి త్రము చూజఅనవోలు గొన రాగ చూట యిచ్చు 

వ్య_కీ పుట్టించెనేం దశ. 3,68, ఇహం వచ్చినట్లు అనుభవించు 
ను లు రు 

చూటి గక క్రో నిచ్చు, 

మూాటగెను, చూటఅలాడు 

కొల్ల గొను, హర. రీంర్లి, 

చూజ దెచ్చు  చూటి లిచ్చు 
చూ, చూజి యిచ్చు. 

| చూజిలు కొను 

చూ. చూజణికొను, 

' చూజిలు పట్టు 

| 

సూ చూజపట్టు, 

'చూటిలు వట్టు 

చమూటిపటు, 
తు 

చూజణపుచ్చు. 

చూ యిచ్చు. 

 చూణ లొనగు 



చూూణి. వరాలు 756 చూలు. చెంగో 

“పమ్మిన బాళి నంటి యెల (సాయము 

చూటి లాసం"౫ చవానికిన్ ,ి 

సుక, ౨,556. 

చూజవట్టు 

మాజవట్టు, 

చూఆజ విడుచు 

వదలి వేయు, ఎవరికో అప్ప 
గించు, 

చూజ వుచ్చు 

కొల్ల వుచ్చు. 
దొంగలకు అవ్పగించు,। 

దొంగలకు కాక పోయినా సే 

పరిపూ ర్హీగా వదలివేయు అని. 

కూడా వాడుకలోనికి వచ్చి 

నది, 
“తన బండారువు నూజ వుచ్చె నొకొ 

కందర్చుండు,” కుమా. 10.82. | 

చూజవోవు 

కొల్ల బోవు, నశ్ంచి పోవు, 

చూజాడు 

అవహారించు, 

చూలాలితనము 
గర్భిణీత్వం, 

భాగ, 8.502. 

చూలుకొను 

గర్భ మగు, 

శానీ, 4.60. 

చూలు చేయు 

గర్భము వేయు, 

| వగా కడతారు.” 

' చెంగోలు 

“తారకావలభుండ్కు చూలు చేసీన 
a 

వాం దంచు నూకుుఫణీతి.”' 

కాళ, 4.229, 

చూలువడు 

గర్భముతో నుండు, శర, 

చెంగ గ్ట్టు 

ఓడించు, 

ఈవన్పింగపు గుంపులం జెంగగొ టి న 

వాడు.” భాను. 2.209. 

చెంగ గొను 

దాటు; జయించు, 

“లంకా పాకారంబు చెంగ గొని, 

భాస్కు_. యుద్ద. 910. 

చెంగలి గొను 

చెంగలించు, ఎక్కు వగు, 

చెంగు చెంగున దాటుటలో 

వల ధ్వన్యనుకరణ మె వచ్చి 

ఉంటుంది, 

ఈఈచెరలాడు చెయ్యు లు “ంగవి 

గానంలో 

పండితా, ద్వితీ. మహి, పుట, 18కి. 

చెంగలించు తప్ప, చెంగలి 

గొను కోశములలోనికి ఎక్క 

లేదు, 

చెంగావి 

ఒక రకమైన ఎరుపు, 
“హాం గావి సంచలు నెలూరివా లెక్క 

య af) 

CRE 

అధికారసూచక మగు 

దండము, 

శేక౯ా కోల్ అని తమిళము, 
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“బం -గారుచాయల బాగు మీటిన. 

యటి, చెంగోలు కెంగేలం జెలువుగాం ' 
ర 

బటి) 

చా 

చెండాడు 

హీంసపించు. 

“క్షర్రోరసాయకములం చెండాడి? 

జెమి. 5,101. 

చెండి కొండలు వైచు 

చించి చెండాడు వంటిది, 

“కండలు చెండి కండలుగా వెచు.)” 

సామా, ఫు, న్, 

చెండి చెకపిక లాడు 

చీల్చి ెండాడు, 

“ఇండి చెకవిక లాడమా యు౦ డె 

ఎగురగొటు అనుట ద్యారా 
౬ 

యెర్చడినది, 
' “నాండుబెం డాడి మెకమల బెండు 
పటిచి చేవరక వేడ్క వుట్టింతు దేవు 

 నానటి”? 

Ra . ఈ వ్రేగల మెకములం బెండు బెం 
విర, 4.206. ' 

సుక, | క్షే 247. 

చెండుబెం డొనర్చు 

చెండు బెండాడు, 

ఇలాగే చెండుబెండు కావించు, 

ెండు బెండు చేయు కూడా, 
డొన 

రించి కాలరీపొంజుల నేలల జమిరిలి 

అచ్చ, రా, సుంద, 

చూ, చెండు బెండాడు, 

చెండుమలె 
య 

ముద్ద మల్లె, బంతిపూవు, 

చెంప వేయు 

చని?! సారం, 1. ఆ... 

చెండిపోతు 

గయ్యాళి, మాట విననిది, 

చెండి వేయు 
(కత్తితో) చెక్కి వేయు. 

1 

| 

| 

| 

' 

| 

“కరబాలున మాంసము చెండి 

చేయన్.’ రుక్నాం, 2,87. 

చెండుగోరింపులు 

ఒక బాల్య క్రీడ, 

“పింవిళ్ళు ెండుగోరింపు లోేమన 
గుంటలు,’ దశా. 5.8]. 

చెండుదానిమ్మ 

పూలు మాతం పూసే ఒక 

చానిము, 

ఈ నర్మ 

చెండు బెండాడు 

“చించి చెండాడు, 

పండ వలెను, 
Cn 

| 

బెండ వలెను 
cn ot 

చెంప దెబ్బ వేయు, 

(బౌన్ = 

చెందుగప్పలి 

చిజుత; సివంగి, 

(బ్రౌన్, 

చెందుప్పు 

మై ంధవలవణం, 

చేం(దకాని 

సిందూరపు కురుపు, 

“కలయ జెందకావి అవికంబ లె) 

విజ, 2.92. 

చెంందవంకలు. 

ఒక రకం ధాన్యం, 

చెంపకలి 
య 

ఒక నగ, 
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“కెంపుల చెంపకల్లీరుచుల్ చిందు ' పైంవలు చేయు 
దక్కి కట్, శ. 15, చెంపమీద కొటు 
చెంపకాయలు తీను కేవల. 2.110. 

చెంవవెట్లు తిను, ' చెంపలు వేసుకొను 
బాలు 7. వశ్చాతావ వడు, తప్పు అప w= | లా చెంపకు చరెడు కండ్లు  ఒవ్యుకొను, 

విశాలము లయిన కండ్లు, 

“ఫో డేరులాంటి ముక్కు, చెంప 

చేరెడు కండ్లు, భలే అందంగా 

ఉంటుండి లే ఆ వీల) వౌ, 

చెంపకొప్పు 

కోరకొవ్వు, 

“కక వేళ్ల చెంపకొ ప్పోరంగల దిద్దు.) 

వజ, 2.184, | 

చెంపగిలు 
౧ 

పెడదారి పట్టు; (వక్క-కు | 

తిరుగు, 

(బౌన్ , 

చెంపతల 

దగర, 
౧ 

“6 కూరోరగభంగిం జెంపతల నుండంగ 
చెన్విధి నిద వచ్చు.)” 

వేం. పంచ. 8.164, 

చెంప పెట్టు 

చంపకౌయ, 

చెంపబిళ్ళ 

ఒరుగుదిండు, 

| “వీనికి డబ్బివ్వడం తప్పని చెంపలు 

| వేసుకొని వచ్చాను. వా, 

చెంప వెట్టు 

చెంవమోద కొట్లు చ వెటము 

నిచ్చు. 

' “ని బిరీసతతజటానికరంబకంబులు, 
| ' చెదరి (బహ్మాండంబు చెంపవెట.,!’ 

లు 
కాశీ, 5,180. 

చెంపళుద్ధి చయు 

చెంవ దెబ్బ వేయు, 

| “రీరి! మమా అనేది! చెంపశుది 
| వేతుమో 1౫ "పూమా, ఫు, 8టి 

చెంప సరులు 

ఒక నగ, 

చెంబటు 
Co 

ఎటు వటు, 
టట 

విక, 6.617. 

' చెంటుతల 

నున్నటి బోడితల, 

ఆము, 6.19. 

చెంపల గట్టు 

తీరస్క_రించు, 

“వెన్నం చెంపల గొట్టు మెనును 

సుతో,” శవ, 8.59, 
f | 
| 
/] 

చెంబు పటుకొని వెళ్లు 
టె ౧ 

దొడ్డికి వెళ్లు, 

వ (పాంతంలో ఏ ఆలవాటు 

ఉంటుంవో ఆరకంగా యో 



చెంబు. చెకో 759 చెకు___ చెక్కీ- 

వలుకుబడి మారుతూ చెక్రుముకిరాయి 
ఉంటుంది, ..నివ్వునక్తై తాతిని కొళ్లు 

వటికి చెళ్లు, కాలవకు వెళ్లు, | ఉక్కుముక్క-, 

గుంటకు వెళ్లు, బయటికి ! చెక్కకొణుజు 

వెళ్లు, దొడ్డికి వెళ్లు, పెరటికి. ఒక విడదు. 
వెళ్లు, -వెలవటికి వెళ్లు ఇత్యా పశున్రులకు వట్టునది. 

దులు, . చెక్కచెట్టు 

చెంబులో ధనము ... ఎట్టరంగు వేయుట కువయో 
కొంగుబంగారము. .. గించే ఒక చెట్టు. 

నానా, 68... శర, 
ర్స్ 

చెకపికగా చెక్క-తాబ 
ర్ ౪ | 

వేగముగా, "లెవు పనిముట్టు, 

కక రావోయి! యో యకలం' చిక్కాపిడుజు 

కాత్శక! వె వెళ మన్నయ ద్వరితుం జ చెక్క_పిడుదు, 

నిండువెల్లి ౦ కా, పీకగాం గాల్నడ వశువులకు వక్త విడుదు. 

రాధ గడంగుట శెాదం (బీతిల్లువాం జెల్లి. 

యా.) శంకరవిజయక థా. 2. 50. _చెక్కపీరు 

ళ్ కల్ చేయు చూ, చెక్కు_కొొణుజు, 

చెకబి ™ ' చెక్కలు చేయు 
చెక్క_ముక్క_లు చేయు, 

ధ్వన్యనుకర ణము. ౯ 
| లో 

“వెకబికల్ చేసీ తా నురము పెం. చెక్కలు వాపు 

ముక్క_లు చేయు, 

నొటి) పగుల గొట్టు, 

“వర, రా, సుం. ఫు, 15కి, పం, 12, ' జెమి. 5.72, 

చెకబొక లాడు చెక్కలు వాటు 
చెండి చెకపిక లాడు, ముక్క- లగు, 632 

ఛా. 6.82, 
ముక్క_లు చేయు. 

చూ, చెండి వెకపిక లాడు, చెక్కికొను 

చెకాచెకలు సక Mae ర్వ 
చెక్క. చెక్కలు. - [గద్ద 

చెంవలను అదుకొను, 
6చెక్రాచెక లె యవియంగ! ది 

రంగా, 8.198. (వుతో, ఆదరంతో, 



పక్క ___ చెక్కి. 760 సక్తి. _- చెక్కు. 

“కన్నులు చేరుచుకొంచుం జెక్కిట,. 
నటిగ నదుకొంచుం దనగాటప్రం 
౧౬ ది 
గనారిమి చెల్పి మిక్కిలిన్ ౨” 

కళా, 4.121. 

చెక్కి. పుచ్చు 

చెక్కు. 

చెక్కిలి గొట్టి పాలు [దాగించు 

కౌ స్త కష్టం కలిగించినా 

వారి మలుకోన మయ్య వసి. 

చేయు, 

వీలలను ఒక చెంపను దెబ్బ. 
లాం 

కొట్టి అయినా నే పాలు 

తాగించడం వీలల (కోయ. 
య 

స్పుశే అనుట (వసిద్దము, 
య 

“ఇంచుకయేని వేసరక యిీగతిం 

జెక్కిలి గొట్టి పాలు (దా, గించువిధం 
బునన్ బలిమి? గళవ! నీవు.. 

కళా, 8.247, 

చెక్కిలి గొట్టి పాలు _దాగించు. 

నట్లు 

దండించి మంచివని చేయించు 

నటు. 
౧౧ 

| 

| 
| 

| 
| 

| 
| 

| 
| 

| 
| 

| 
| 

' క్ర్మొ_నం బేయుటల్ .”) 

నిచ్చు, బుగ్గ పుణుకు, 

ఒక (చమసూచక మెన చేష, 
0 రలు 

“చెక్కి_లి నొక్కి చుంబనము చేని 

కవుంగిట నోలలార్చి. 0 కళా, 7.162. 

| 6ళసృద్రోజ్రాతక్ష ! CER) కళుకుం జెక్కి_లి 

| నొక్కి. యొక్క నెలవ౦కన్ సె 

రాజనో. 4.88. 

చెక్కిలి మీటి పాలు (దావించు 

నటు 
య 

(సేమతో దండించి మంచివని 

'చేయించునట్లు, 

“బాలు చక్కి లి మూ టి బాలు 

| (ఆతౌవించ్చి చాలు రఖవీంపచె 'చాలుని 

తల్లి, 00 (పభులిం. 14.115. 
“వులు. వాపోవం జెక్కి_లి మాటి, 
విశదాత్మ పాలు 

ముని’ 

“ఎంచ గౌశికండు యిల నీగల 

రాని బుణంబు దీర్చ నన్, బంచి ' 

కలంచు పల యది వాలుని.6 జెక్కి_లి 

గొట్టి పాలు (తౌగిం చినలీలగాల. 

దలంతు,) ఊత, వారి, 1.68. 
చూ, చెక్కిలి మోటి పాలు (దావించు 

| 

| 

నటు, 
cn 

చెక్కిలి నొక్కు 

(పేమాదరములతో 20వ 

కొట్టు, లఘుచసేటము | 
"ద 
త! 
రు 

(దావించు చంద 

హరి. ద్వి. 2 ఛా, 195. 
చూ చెక్కి_లి గొట్టి పాలు (చాగించు, 

చెక్కు. గట్టు 

మ్ వె భాగం గట్లివడు, 

ముఖ్యంగా దవంగానో, 

మె త్రగానో ఆన్న ని ఆరా 

వైన చెక్కులాగా యేర్పడు 
తుంది. దానినే చెక్కు 

గట్టుట అంటారు, 

చెక్కు గీటిన వన వల్చు 

బాల్యంలో ఉండు, 

చిన్నవ్వుడు వన పోసారు, 

అలా గీరితే వన పెకి వచ్చే 
వయసు- బాల్యం - అనుట వై 

వచ్చినది, 



దక్కు చెక్కు. 761 చెక్కు. చెక్కు- 

“లే జవరాలు చెక్కు. గీటిన వస వల్సు చెక్కు_డుపాటి 

బాలకుడు డెందమునం గలంగంగ | 

-నేర్చునే.?? ఇప, 1.17... గడ్డి మున్నగువానిని చెక్కే 
చూ, చెక్కు మోటిన వస వల్పు, బాలు, 

చెక్కు. చెదరక కస. వారనీ తెమ్మని. కూంతు 
' వేలికిం, బెకు_డుపాజ యాయి 

G దు | హా 

న్న నున్నా క. 886 శుక. 8.410. 
. . పు, 

చెక్కున చె కాను 

చెంప చెంప చేర్పు, 

(మేమను సూచించు ఒక 

చేవ. 
లు 

చెక్క నం జె క్యా_నుచు నొక్క 

చనన యురఃకోణ ంబుతో రాయ 

ద్? కళా, 567. 

“పాజహాను. కట్టించిన తాజ్ మహాల్ 
చేటికీ ఇవ్క_ చెదరవండా ఉన్నడి.' 

బె 

చెక్కు. చెమరించు 

అలసిపోవునట్లు చేయు. 
0౧౧ 

“ర్మ (కొవ్విరులు (గోలు చెలితు మ్మె 

దలు చెక్క, చెమరింపకున్నవా చిగు , 

రుంోడిఎి విజయ. రి.62. 
కు). చెమరుచ ' చెక్కు. పిండిన వస యొలుకు 

చెక్కు. చు పసితనంలో ఉండు, 

అలసి పోవు. ఎల లకు మా 

“దిలుక నవ్య నం బెటం జక్క “నష “సి టలు 
"సిమర్చుం) ర వ చ్చు థు నె వస నూరి 

గార. వారిళ్చ. వూ. 1696. , పోస్తారు, ఆ వసే బయటికి 

చెక్కు చెమర్చక వస్తున్న దనుట, అనగా 

ఏ అలనటా లేక, అవలీలగా, చిన్నతనము, 

ఏ ఢోకా లేక. ఇతాంటిచే పాలు గారే 

కకం పురందరనందను బల్మికల్మి ని, | చెక్కిళ్లు, | 

శ్చింతత నుల్లసిలెదరు చెక్కు చెమర్చక ! చక్కు పిండిన వస యొల్కు_ చిజుతీ 
కౌర వేశ్వరా 19 భార, శల్య, 1.50. | వాని.) వారవి, 2.76. 

“బరాదియోధథుల సంవారించి చెక్కు చూ, చెక్కు గీటిన వస వల్చు, 

-చెమర్చకం” 3 

వర, రా. అర, వ్రు. 121, పం. 28, | చెక్కు. మీటిన వస గాటు 
చూ. చెక్కు సెమర్చ్పక, ' పసితనంలో ఉండు, 

చెక్కు.టదాలు “చెక్కు మోటిన వన గాజు శీశువు 
(0 భి న్నుగతప మాచరించుచు నున్న 

అద్దములవ లె నున్నగా నున్న ' యతని)? విష్ణు, 2.68, 

చెక్కులు, చూ, చెక్కు పిండిన వస యొలుకుy 



హక్కు చెక్కు 

చెక్కు. మీటిన వస వల్చు 
బాల్యంలో ఈండు, 

ప్రదే అర్థంలో ఈ ప యో 

గించేవే “ఒక చెంవన పాలు, 
అ _ ఒక చెంవన నెత్తుద గ కిక్కెలీిని నగ రిలో ని కల జక్కన చెక్కులు. పాలు గాది 

ఇత్యాదులు, 
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భాగ, 10. ఊళ, 881, 
చెక్కు. సెమర్చక 

| 
{ 
| 

చిన్నతనంలో వీల్ల లకు వసన. 

పోయడం, 

నహాజం, 

పాలు పటడం 
లు 

ఇంకా ఆ వాలు, 

వన తాగే వయసులోనే, 

వున్నారు అనే అ ర్థాన్ని 
సూచిస్తూనే చెక్కులు 
మోటిలే పాలో, వసో శారు 
తుం దనే వలుకుబడి, 

“పద్మగరా దులకు నీంతబంటి యనినం, 
జెక్క_ మీటిన వస వల్పు శికువు 
లెదురెఖి? 

చూ. చెక్కు పిండిన వస యొలువ, 

చెక్కులు గీటు 

చెక్కులు పుణుకు 

ముతో, (పేమతో,) 

“(త్రీ వీణియకం జెక్కులు గీంటటుచు 
"నేర్చుచున్నదో, యన.” పారి. 1.5. 

చెక్కులు సేయు 
ముక్క_లు చెక్కలు చేయు, 

(ఆదర 

జెమి. 6,245, ' 
ఈ... _ నాలుగురోజులుగా కనిపవీంచడం 

“ఘే రా పొరమహాఘపంచకముం. 
జె ల్సేయంగా నేర్చు నాటి 

ఆము, 481, 

చెక్కు లొత్తు 

మొల కెత్తు, అంకురించు, 

వీ మ్నాతం అలనట వడక, 

దురదురన చొచ్చి చనుచో ేమిం, 
జెన్క_ సెమర్చక యుండెడు, నక్కొ_ను 
రునిం గాంచి వార అతిదుఃఖితు లె.) 

సారం, తీ,8ిర్, 

చూ, చెక్క చెమర్చు క. 

చె క్కూదు 

చెక్కు... చేర్చ, 
“ఆంది ముదిత పాణి యందు 
జెకూ్క్కూంది యా గనుములు వినుచు 
“కామము పాదివినట) ఆము, 4,558, 

చె క్కైశాడు 

ఎక్కడికో పాటిపోయినాడు, 
వా డెక్క డికో చి కే కాడు, 

లేదు.” 

చెట్టంత కొడుకు 

ఎదిగిన కొడుకు, 

(కనా ట్ర ౦ త కొడుకు పోయా డ నేసరికి 
ఆవిడ కప్పగూలి పోయింది," వా, 

చూ; చెట్టంత మనిషి, 

నొ, 

చెట్టంత మనిషి 

అజాను చాపాడు, 

“ఆ రాయి కణతక తగిలేసరికి చెట్లంతే 
మనిషీ కుప్పకూలి పోయాడు.” "వా, 

చూ, చెట్ల ౦త కొడుక, 

' చెటగొను 
యట 

. చేవటు, 
లు 



ఇట... చెట 
లు లు 

768 

@ i | 

ముతోడ నిచ్చి యరుల చె నిన నవృ తిం 

జెట్టగొనియెను.? దళ, ర్.81.. 

చెట్టడిచిన చేపెడు 

కావలసినన్ని , 

అతినవ్బుదిగా ఉన్న వనుట, 
ఏ 

న | కతోెట్తిన (కొవ్వులు గలయవి, చెట్టడి 

చిన జేపెం డెమి చెప్పం బులు6గుల్ ౨) 

మును, 4.24, 

చెట్టు కదిలించగానే బాగుగా 

పండి ఉన్న మూడు చేతినిండా 

వండు రాలును అన్న దానిపై 
ఉం త 

వచ్చిన పలుకుబడి, 

చెట్టత నము 

దుష్టత్వము, 
లు 

“చుట్టాలు నీ దగువెట్టతనంబునం భానీ 
పళ్చాత్తాపపరుండ వగుచు,'? 

భార. అను. 4.శీర2, 

చెటపటలు 
6౨ అ 

చెటవపటాలు, 
6౧ © 

చెటపటలు వటు 
అ 0 ౬9 

చెటవటాలు వటుకొను, 
రి A) 6 

(పేమతో ఒకరి చేతులలో 

ఒకరు చేతులు జొనిపి పట్టు 

కొను, 

“బంతు లేర్పడం జెటపటలు వటి,” 
6 9 ర 

పండితా, పర్వ, 40]. పు. 

చెటపటా లాడు | 
ఈ అ 

నరన మాడు, చెమ్మ క్క 

లాడు, 

తివి.’ 

చెటపటాలు 
(రేఫ అబ 

అన్ఫోన్యంగా రికరి చేతు 

లొకరు పట్టుకొనుట. 

చూ. చెటపటలు, 
6౪ € 

చెటపటు 
అట టట 

వీవాపా మూడు, 

““చెలంగు శీ కృష్ణ రాయల. జటపటి ఎ) 
౯ అం 6 

కృష్ణ. 4.24. 
ల్ 

పాొంండరి, 4.197. 

చూ. చెటవటు. 
అం 6౬ 

చెట్ట యగు 

(దోహి యగు, 

“మిందు. పరికింపక యమ్మెయి నీవు 

పాండునం,దనులకు6 జెట్ట వెలి 

భార, (దో. 4.209. 

చెట యొనర్చ్భు 
ట 

కీడు చేయు, 

66ట్ర ఫ్రై వ్యసనత్వేము గలువారలుం, 

జేరువ నున్కి భూపతికిం జెట్ర 

యొనర్చుఎ” భార, శాంతి. 8.469. 

చెటలాడు 
ట 

దూమించు, 

66 శీకంఠుభ కులం జెట్ల లాడెదరు.'” 

పండితా, (పథ, దీమో, పు, 126. 

"చెట వచ్చు 
డు 

కీడు కలుగు, 

“మయలం చెప్పిన సౌఖ్యము, రయలం 

చెప్పినను జెట్ల రయమున వచ్చున్ +”? 

కవిజ, సం, 59, 



చెట. చెటు 
ట్ రు 

764 చెటు. చెటు 
లు రు 

చెటవటు 
టట 

1. వివాహా మూడు, 

పాణి గహణము నేయు, 

పెండ్లిలో పాణి(గవహాణం 

(వథానము కనుక అందువై | 

వసుధావరు' 

"సన్నండు చెట్లవట్టునో లి? 

వసు, రి.4రి, 

“జలం (శ్రీకృష్ణ రాయల. జెట్టబట్టిలో 

కృష్ణా, 4. ఆ. 

9, చేయి పట్టుకొను. 

చెట వట్టి నిజాంకంబుం జేర్చం జూచు. 

నంత. 93 శుక, 1.296. 

చెటాపటాలు పట్టు(కొన్సు 
టబ టబ న 

కొను, 

కకత ట్రియెడ సెంధవోప పల, పట్టికలం 

నట్టినటి పలు మెట్టికలకా, మెత్తి డిని 

కలను! జా చచ్చిరి, “చెట్టాపట్టాలూ వట్టి 

శీ శాంకుముఖుల్ ఎ పహారా, 2,5, 

భూ, చెట్టాపట్టాలు చేసుకొను, 

చెట్టాపట్టాలు వేసుకొను 

చేతులు చేతులు కలుపు 

కొను, 

కనవా రిద్దరూ చెట్టాపట్టాలు చేసుకొని 

తిరుగుతుంటారు. 3 వా, . 

చెటు కటు 
ళు (ca 

ళం స్స కు శా నిలదొక్కుకొను; వర్ధిల్లు. 

నిను ( గూర్చి ఎచెటుక కును -గాలవ 
బట లబ 

తపస్వి, (పబలించె రుచీ మందపాల 

మాని,’ 

ట్ట శ్రి 

. నొయ్యం చెటు కటుచు ముని కాఖి 
లు లు 

“నిట దాపు? 

ఉం 

చెటు కొటి 
| ఉు (on) 

బహు, 1,116, . 

సంయు కి యనుపోంతపాఆఅ 

పాండు, 8,189. 

చూ. చెటు గటు, 
ళు ర 

చెట్టు కొకడుగా సాటు 

చెల్లాచెద రై పాజివోవు, 

“ఒకడు వోయిన (తోవ వే లొకండు 
' వోక, చెట్టాకండు గాం బజ-చిరి చెంచు 

అపుడు. 55 మను, 4.108. 

నేటికీ వాడుకలో 

“ఆ యింటివా ళ్లందరూ చెట్టు 

కీొక్క-డూ, పుట్ట కొక్క 

డూ గా పోయారు.” “చెట్టు 

కొొక్క_శూ గుట్ల కొొక్క_డూ” 

అని కూడా అంటారు, 

చెట్టు కొకడు పుట్ట కొరడు ఆగు 

దిక్కు-లు వట్టి వోవు, 

“ఆ యింటి యజమాని చనిపోయీసరికి 

కొడుకు లందరూ చెట్టు కొొకడరా పుట్ల 

కొొకడూ అయి పోయారు." వా, 

చెట్టు కొక డై చను 
చెలాచెద ౩5 - దిక్కు కొక 

౧౧ cn 
రుగా పోను, 

“బకనిభు లాపతితుని దోంచికొని 

రయం బడర౦ జనిరి చెట్టు కొకరు డై 

పాండు. 8.54, 

పె వేసికొను 
తనకు తా నై చిక్కులు 
తెచ్చి పెట్టుకొను, 

కోడిని కూర్చుండ "లేక చెట్టు గొట్టి 

పయి వేసికొ న్నాడు, 99 

ధర్మజ, 70 పు, 2 పది, 



చెటు. చెటు 
లు లు 
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లు ల 

చెటు గటు 
చి చి 

విరపడు - వరిలు, 
యి pm 

“పితృ దేవతల క నంచిత సత్ర కాల మొ, 

చెట్టు గస్రైను గయా మ ఈ తసీమ.) 

జె మి. 1.22, 

రూ, ఇటుకటు, 
€ం ౬ 

చెటు చేమ 
(ప) 

చెట్లు, 

ళం, .చుట్టుపట్టుల నందు జెట్టు చేను 

లేక యొ ప్పైడు నొక్క లీలా మహీథర 
శిఖర ంబు పె నిల్చి... (ప్రభా, 8.148. 

“బెంగుళూరు (పాంతౌల లో ఎటు 

చూచినా చెట్టూ చేమా ఎంతో బాగుం 

టుంది) 

చెట్లు దిగి వచ్చినట్లులు 
చరి | on) 

ఊడి వడినటు, పాఠాతుగా, 
nN MR =) 

“ఇటు డిని వచ్చునట్టుల( 'జెంత నిలువ6, 
ఠా ళు 

జం; 

టౌ, 

జూచి లేచి నృపు౦ డు సంసుతుల 

(మొక్కి_ ౨? పాంస, 1.46, 

చెట్టుదిమ్మరి 
చి 

కోతి, 

చెట్టు దొక్కి వచ్చు 

గబగబా వచ్చు. 

అదృష్టం కలిగే శరకునంతో 

వచ్చు. 

చెటునటు 
అ టబ 

కోతి, 

చెటున పుడికినటు 
యల్ గ 

కొయ్యతో బొమ్మ చెక్కి 

నట్టు, 

చెట్టును చెక్కిా-నట్లు. 

“ఏ చేషము ధరియించిన్వు నా వేషము 

తనకు నంద మె యడ్యాతీ, 'జేవుండు 

ఇవెట్టునం బుడికిన, ఖావంబున నుండు 

రూపు (పాయము కలిమిన్ ౨” 

కాశీ, 7.282. 

చెట్టుపడు 

(మాన్న్చదడు, _స్హంభించి పోవు, 

“ఆటిరటు వినినపు డె చెటుపడి పుటిన 
ఉం 6 వం వ్ 

కోపంబు పటంజాలకటి 
A) 

ఉత్త, రా, 6.848, 

చెటుపేరు చెప్పి కాయ లమ్ము 
లట 

కొను 

వెనకటి గొవ్చ చెప్పుకొని 

(బతుకు, 

“ఇలా చెట్టు-పేరు చెప్పుకొని కాయ 

అమ్ముకొని తినడం ఎన్నాళ్లు సాధ్యం 

అవుతుంది 

ఇటు పేరు చెప్పి పండమ్ము 
రు ag) 

కొను 

చూ, చెటుపేరు చెప్పి కాయ లమ్ము 
సాకి 

కొను, 

చెట్టుబిడారు 

కోతి, 

చెట్టు విడిచిన భూతము 

ఒక చోట నిలువ నీడలేనిది, 

చెట్టు నా (శే యించుకొని 

కొన్ని భూతా లుంటా యని 

|వతీతి, వ మం (త గాడో 

చెట్టునుండి దానిని తరిమి 

వేస్తే అది ఎక్కడా నిలువ 



చెశు.-చట 
లు ౧౧ 
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౧ 

| 

లేక అటూ ఇటూ కొట్టు 

కుంటుంది, 

“చెట్టు విడిచినభూతం౦ంబుకడంక 

తోడ.” హంస, 1.220. 

చెప్టెక్కి చేతులు విడిచినట్లు 
na) 

ఆన్న తేస్థితిక పోయి దానిని 

నిలుపుకొన లేక పోవు, 

ఆధారము తేకుండా చేసు 

కొను, 

“ఇవ్విధంబున నావిద్య లెల్ల మోటు, 

వడిన జెప్రెక్కి_ చేతులు విడిచినట్లు, 

వోకచింతానిమగ్నుండ నె. 

వరావా. 1.96. 

చెరుకు చే ట్రైక గ్రా 

మూల బడు, 

“కృష్ణుని ప్రతిమ వె వ్రైక్క లేచె.” 

గీర, గురు, 52. 

చూ, చెటను గటు, 
య (we) 

చెట్టాకడు గాగ పజణచు 

దిక్కు. కొకడు గా పోవు, 

కకర్పకండు పోయిన (తోవ చే టొొకండు 

పోక, చె ట్రొకండు గా బజచీరి 

చెంచు లపుడుట) మను. 4.108. 

చెట్లొక పిట్ల యగు 
యట లు 

చెల్లాచెద రగ్గు, 

“తరుణి నీనడలతో సరి రాక యంచలు, | 
చెటొక పిట యె చెదరి పాణి, 

శు 6) రా 

కవిచ కోర, 

చూ చెట్టు కొక డె చను, 

చటను గటు 
గ య 

ఉవయోగించక న జ 

రీ 
రెం 

మెట్టు; మూల బెట్టు; పూజ 

చెటు, 
లు 

ఈ అర్థంలో నటి వాడుక 

లోని వలుకుబడి-లట్టవమిద 

చెటు, వముందపహానంలో చెటు, 
లట ట్ 

పూజ పెట్టు మొదలగు 

మా పాలలోనే కానవ స్తుంది, 

(6న్ద్టౌా ర్య ముల్ చె ట్ల ను గ పుడు 

మాడ్కి_ ల) బ్రైమిః 6.187. 

(వ స్తుత వయోగంలో వరా 

(కమాల నన్నిటిని ఉవయోా 

గించరుండా చెటమోద వెటి- 
౧౧ రి 

మూ ల టే అనగా 
ద 
oo) 

శే"ర్భము మాలి... 

చెట వటు 
౧౧ రు 

అడవుల పా లగు, 

“ఎవ్వ(, డేని సప్తాంగములు నీక నిచ్చి 

చెట్లు, వట్టి చె నాల తిప్పలు వట్టి 

తితుగు.) అము, తి,24, 

“ఇడుమల కోర్పి పాపి యె చెడి చెట్ల 
చుం రగ 

బట్టినవాని 39 

వర. రా, అర, సు. 189. పం క్, 15, 

భూ, ఇటే బటు, 

: లం లు 

' చెడగొటు - 
6ు 

పొడు చేయు. 

“ధ్వజం బుల. చెడ గొట్టుచు. 99 

ఉత్, రా. 2.61. 

“సనం తా చెడనొట్టాడు వచ్చి 

కూచొని.) వొ, 



వడ. వెడి 767 చె చెడు 

“వారు జెడ నాడి వీరిం గొని చెడి పాటు 
యాడెదు.) కమా, 2.8. 
““ఆఅభఖిలజనులు నిన్, గడు చేద మనసు చెదరి పాటు, “మండి పదాతులం గొందటుం వాం డని, చెడనాడుదు రనిన మము 

నిసీ యను టరుబే...” 
భార. కాంతి, 1.117. 

“సాధి నూరక చెడనాడ నేల 2? 

భాస్కు_. యుద్ద, 2898, 

“తా నెవ్వ తెయొ నన్ను. దటిమి 

యీడ్య నటంచుం దోడికోడలిం జెడ 

నాడువారు,? శుక. లీ.121 

“ఆదరణంబు లేక చెడచాడిన వాణ 

మయూర కాళిదా సాదుల కెనం 

దప్పు గలదు. సింహా, 1.14. 

చెడ బుటు 
0 

సద్వంశంలో దుర్మార్లు డె 

పుట్టు, 
“ఆంత మహసాపండితులవంశంలో ఈ 

వెధవ చెడబుట్టాడు.” 

చెడమడ తిట్టు 

నోటికి వచ్చినట్లు తిట్టు, 
“దానిని చెడమడ దిటు దిటై యితర 

చేకియుల కప్ప చెప్పితిమ్... 

జు. 

త. 822 ఆ్ష 

భూ, చెణా ముడా తిట్టు, 

చెడ విటుగు 

చెదరి పాటు, 

“వడ విటియగి యడవిం బడి యెడ 

నడం గట్రులతుదల గోటి యిడి 

లోంగడకున్ ఎి ఆము. లి.1l7. 

చెడినసొమ్ము 

దొంగసొత్తు, 

“ఇడినసొ మ్మెవ్వనిచే నుండు వాని... 

పట్టి యరయు వలయు.” 

పిజా, (పా, PA 
ష్ 

డెండాడిన నున్న వారు చెడి పాటేరి.* 

ఉత, హరి, 5.225. 

' చెడిపోవు 

నాశ మగు, 

“ఫణుల బెనీ చెడిపోవుం దుది నీరు 

పాము లగును,” జైమి. 7.52, 

చెడి బతికిన 

బొత్తిగా తక్కువ స్థితిలో 

ఉండి = నికి వచ్చిన, 

ఇలాంటి. వారికి గర్వమూ 

స్వాలిశయము ఎక్కువ అని, 

“ఆది వటి చెడి బతికిన ముండ, పెదా 
లు ది 

చిన్నా పాపధీతీ యివన్నీ ఎక్కడి 

నుంచి వస్తాయి 99 నొ, 

చెడుగడు 

(కూరుడు, 

హరి, సూ, 68.1058, 

చడుగజ 
ఠి 

మాంనం ముక్క-లు [కుచ్చి 

కా ల్చేందుకు వసికి వచ్చే కట్టు 

పుల్ల, కడ్డి, 
6ళవెడు గుల (గుచ్చిన నం, జాడు 

జు 

మంటలం దగిలి చెయి జొట బొట 

వడియున్ ౨4 మను, 4.19. 

చెడుగాడు 

లిటు, 
లు 

| ““సముఖానం జెడుగాండుల?” 

మల, నీతి, 49 
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చెడ్డయింటి చెదార మగు 
1. నంస్కారము లేక, చూచే 
దిక్కు. లేక గాలికి ఇరుగు, 

కాశీ, 4,91, 

2. ఎవరి పోవణా లేక తనకు 
తానుగా విరుగ, 

చెడ్డ యింటి చెడార మె శివుని కరుణ, 
నివ్వటిలు ని ర్వ చేసేం ఢ నిన్ను (6 
దలంచి, కారీ, 491, 

చెడ యొటు 
G on) 

_ నరివడని నంగతి, 
“కాఅపము చెడ యొటు 

Gs oe) 

హంస, - 4.41. 

చెడ యొటువ అ నే బహి 
రవ ఠి 

వ్కత మనుట, 

చెడ్డ సరదా 

ఎక్కవ సరదా, 

మాటా, 1, 

చె తగొడుగు 
అణాల 

గడ్డితోనో, ఎండిన ఆకుల 
తోనో చేసిన గొడుగు, 

“బాం బొజరు నునుదబ్బ 'సంబెళ 
యును, జె తగొడుును జక్కు_ం దాల్చి.” 

వార. 7,12, 

చెత్రాకానీ రకం 

చొక బారు రకం, 

| 

1 

| 
| 
| 

| 

| 

| 
| 
| 
| 

“ఈ చతా చెదారం అంతా తుడిచే 

సరికి నాలుగురోజు అవుతుంది.” భా, 
చెద పట్టిన 

పాత వడిన; చెదలువట్టి పాడ 
యిన, 

సిరననగా అను మాట, 

జగం. 117. 

చెదప్పరువునుంటోలె విదలించు 

సీచముగా చూచు, 
“ఆకటంగటకటంబడి (గాసంబు 
వేండినం జెద ప్రరువునుంబోలె విద 
లించు వారలే గాని యాయాసం 
చెటీంగి ర మ్మనువారు లేరు...) 

శుక. 8,187. 

చెదర బడు 

చెదరి వడు, 

“రాలిన భూషణాలిం చజెదరంబడి 
యున్న ళతాంగకోటి నా, ఫీలత నొంచె 
నారణము,? 

భెాస్కు_. రా, యు, 1,182, 

చెదర బాటు 

1, వ్యాపించు, 
“చెడరం చాటు దళ పభంజనము 
లక శిక్ష్షకా సుషుమ్ను౦బునకా, 
గుదియం బటి.) సశ్వే, శ కరి, ఠి 

చ 0 (దా 5.68, 

చెనటి పిసాాళి వెచ్చములు “వాళ్ళ దంతా చెతాకానీ రకం చా, 
“ఈ చెత్తాశానీ రకం కర్చీ లెక్క_డ 
దొరికాయి రాం) 

చె తా చెదారం 
అనాలి 

చెత, 
అలాని 

బౌ 

జం, 

దుర్గ స్రయములు, దుబారా 

ఖర్చులు, 

“...అనృతోప పన్న మున్, జెన టి 
పీసాళి వెచ్చములం జేర్చుచు...౨) 

పాండు, 8,19, 
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నకి యాడు  చెన్నలరు 

కొటు, Cr TEE వో చూ, చున్న అలరారు, 

“గెబ్బు గొబ్బునం జేతిక్సి నబ్బినకెడు చెన్నారు 

వుల6 చెనకి యాడినం జెనకుల్ ౨ చూ, చెన్నలకారు, 

కఠ. 1.18]. . చెన్నుపడు 

క్ అలి చెనట ప్రతిజ్ఞ లు ... వకాశించు 
క ఠిన్మవలిజ్ఞ లు, చన్నుపజుచు 

వహారిశ్సం. వూ, 404. పం. (వకాళింవ చేయు, 

చెనటిమాటలు (బ్రౌన్. 

వ్యర్థము లైన మాటలు, చెన్ను మిగులు 
“అనుచు వగచు పలుక లాలించి ఒప్పు, 

ఫ్రీప్మాది, యోాథవరులలో సుయోధథ తారా, 2,14, 

నుండు, చెనటిమాట లేమి వినియెద చన్ను మ్ 

రనిన... భార, ఖమ్మ. 2.228. (వకాశించు 

చెనుపరిమాటలు 

పల్లెటూారి మాటలు, మోటు 

మూటలు. 

“చైదరిన3కేశముల్ చెనుపరిమాొటలు, 

విక్సత స్వర౦బును విలయం గలిగి? 

ఇౌస్క_, రా, బాల. 59లి. 

చెన్నటి పోవు 

వ్యర్థ ముగు, 
ణి 

“మోరును నీ విచారములు మిన్న 

"చేయక పెంపు మోజు న్యా చేరువ రండు 

గెల్పుటను (శీయును గీ రియు ము కీ 

యున్ మృతిం, జేరురణ[పయత్న పధి 

చెన్నంటిపోవు నె... 
అ పారి, ఊ 

చెన్నలరారు 

ఒప్ప, 

“శ్రీవారి మిత్రు డీ కృతికి జెన్నల 

రార నధీళుండు,’ రుక్నా. 1.15, 

49 
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| 

| 
| 
| 
| 

| 

. 10.128, 

“తొడవు లూడ్చిన వెనం దొయ్యలి 
రూపుతోం, జిన్నపోయినపట్లు సెన్ను 
మాజి) ఊఉ. వారి. 1.57. 

చెన్నెసలారు 

ఒవ్వ్రూ, 

వారి. ఊఉ, 2,125, 

చె స్నాందు 

మనోహార మగు, 
“మహిమ జె న్నొ దు వకుంఠమంది 

రంబు” భాగ, స్కృ, 2.228. 

చెప్పక చెప్పక 

అనక అనక, 

“చెప్పితే ఇంజేవరి నె నా 
చెప్పాలి గాని సీణాి అను 

చ 

భావచ్బాయలో. .. 
“చెప్పక చెప్పక పాండి త్య ౦ వివ 

యంలో విశే 
t 

' 

' 

Ee చె ప్పాలా* పాట 

పొడి సే అక్షరం లేదు వీనికి,’ 
లు 

గామ 
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చెప్పక చెప్పు 

నోటితో చెవ్పకనే సూచించు, 
తనంతట బోధవడు, 

“వచ ఖను లని , సాన్లితారలకం 

జెప్పక చెప్పె.. 
గుంటూ, ఊత, తిరి, | 

చెప్ప కూడ లేదు 

చవ్వటకు కూడా సాధ్యం 

"కాదు, 

చెవ్ప వీలు కాదు, 

కాశకీయా. 2.74. 

చెప్ప గిప్ప రాదు 

చెప్ప వీలు లేదు, 

““వేతులయందము చెప్ప గిప్ప రాదు” 
విజయ. 1.18]. 

చెప్ఫ జిటలు 
రా 

వింతలు వెవుటకు అలని 
కానిని, 

అర్థ మింకనూ విచార్యము., 

కకష మ్మ హా త్ను ని తెజుంగు6. చెప్పం! 

జిట్టలు,”” భార, శాంతి, 2.429. 
చెప్ప జూపగ రాకుండు 

అనిర్వర్ల సయ ముగు, 
వ 

అపురూవము లయినవాసని 

పట ఉవయు క మను 
cn MER +) 

తుంది, 

“శెప్పం జూపయ రావు మక్కా సీమ 
వీ జరీ తివాసులు.ి” శుక, 1.222. 

చెప్ప జూప రాని 

అవాజ్నాననగోచడు డెన. 

జూపల రాని తోకజనకుకొ 

(శ్రీశాశవా వీక్ష్య శా,మా. 4.101]. 

“చెప్పం 

' నెలా ఉండ నుంటానుళి? 

చెప్ప వని లేదు 
చెప్పవలసిన అవసరము లేదు, 

“ఇదియ కొంత విస్తారంబు నొందం 
గల దది చెప్పం బని యేమి (పధానకథా 
భాగం వింతియె... కళా, 5.61, 

' చెప్ప రాదు 

చెప్ప గూడదు, 
“తన కది చెప్పరా దని పలుకుటయు.) 

కళా, 4.176, 

చెప్పా లేదు చెయ్యో లేదు 
చెప్ప "లేదు. జం, 

“ైెప్పంగ లే దొండు చేయలీ దొండు,.)” 
బసవ, లి.74. 

“చెప్పా లేదు చెయ్యా లేదు. తెల్లవారి 
చూచేటప్ప టికి వెళ్లి పొయ్యాడు. స్స 

CM 

“చెప్పా చెయ్యాపండా ఈ పని 
' చేసేసే ఇక నేను చేయగల చే 

ముంది లి వా, 

చెప్పి చూచు 

1, చెవు, 

' “ిసనశాదుల. కంతయు6 జెప్పి చూప 
నా, సచ్చరితుల్ సము _సముని చం(ధు 

లకుకా గరు ణార్జ్రచిత్తు లె లి, యిచ్చిరి 

(బవ్మావిద్య. 09 శా, నమూ, 2.90. 

“ఆయనతో ఈ సంగతి చెప్పి 
చూసాను,” CR 

“నా విషయం ఆ అధికారితో ఒక 

మాట చెప్పి చూడండి.” 

2, (పయత్నించి చూచు, 

' నవ చమూ చెప్పి చూస్తాను, వాడు 

| వింటా డని నా శేమా త్రం నమ్మకం 

లేదు.” వా, 
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చెప్పి చూప వశము కాదు 
ఇంత అంత అని వర్డి ౦వ నలవి 

కాదు, 

“| శీకాంతుండ సీ మహిమ చెప్పి చూప 

వకమౌా 1) 

పాంచ న ని ర్మాల్యము చెప్పుంగాఅ. 

గొని పోవం (దోచి. 

కౌ, మా. 8.105. 

చూ, చెప్పుకాలు, 

చెపళ౪టటలు బిబ్బుటిద్ది 

తాళ్ల, సం, 7.28. 

....దెప్బి చెప్పగ వలె 

ఈ పిషవయ౦లో 
యు! 

ర ప్ 

ముఖ్యులు అనువట్ల వారి. 

నెవరినో చే ఆెత్తి - చెప్పి 
ఇంకొకరిని చెవృవ లెను అను 

రీతిగా  ఉవయోగించే వలుకు 

బడి, 

“ముని ఫీతిలో మునిగినరాజు నుదరిం, ' 
చెప్పవ లె వూ. 

(శవ, 2.80. 

“వ్యాకరణశాస్త్రంలో తాతా 

రాయుడుశా స్త్రీ గారిని చెప్పి ఇం శెవరి 

నైనా చెప్పాలి 

పం మమ్ముం జెప్పి 

నూ 

చెప్పుకాలు 

చెవ్వు వేసుకొన్న కాలు, 

బసవ. లి. 

చెప్పుకింది తేలు లాగా 

కిముక్కు_ మనకుండా, 

నట్టు, అతివిభేయంగా. 

గూ త్తగారి పేరు చెబితే చాలు. వీడు. 

ఇెప్పుకీంది తేలులాగా పడి ఉంటాడు 

వా. 

చూ, కక్కిన జ్చినులా 71, 

ల చచ్చు 

చెష్టుగాలు. 

చెస్తూ వేసుకొన్న “కాలు, 

| 
| 

| 

చెవుల కడుగున నున్న 

చర్మం రేకులను అటలు అం 
౬ 

టారు, 

చెప్తుటట్టలు వోధించి నీగలు విప్పితి 
ఆము, 7.14. 

_ ఊదళ మెన అటలు వేసీ కుడితే చెప్పులు 
ద తు 

నాలుగు నెల లుంటాయి, బొ 

చెప్పుడుమాటలు 

దుర్చోధలు, 

క చప్పుడు మాటలు విని వాడు చెడి 

పోయాడు, మనం ఇప్పు డేం 
చెప్పి నా వాడి చెవి కక్క_దు,? వా, 

చెప్పులలోని కాళ్లు 

| 

ఎవడూ ఒకచోట నిలువని 

వా రనువట్ల ఉవయోగిం చే 

వలుకుబడి, 

““చెప్పులలోని కా కను పసీదికి లే 

నయి యేను బోయితిన్ 0 

నానా, 222, 

చెప్పుల్లో కాళ్లు పెట్టుకొని 

వెంటనే తిరిగి పోవుటకు 

సిద్దంగా ఉండి. 

తొందరవడుతూ అనుట, 

“నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చినా చెప్పుల్లో 

కాళ్లు "పెట్టుకొని వస్తావు. ఒక వూట 

హాయిగా కబురు చెప్పుకుందా మంెటీ 

కుదరడం లేదుల” చా, 
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“అత నెప్పుడు వచ్చీ నా చెప్పుల్లో 

కాళ్లు పెట్టుకొని వస్తాడు, ఏం మాట్లా 

డతాం* కం చేస్తాం రి వా 

చెప్పెడి దేమి ? 

చెప్పడాని కే ముంది? 
వం చెప్పగల మిక + 

“చెప్పెడి చేమి లతాంగి... 

కళా, 6.265, 

చెమట ఓడు 

(శ్రమించు, 

“ఆ ఫాలం వాడు చెమటోడ్చి సంపా 

యిం'హవాడులీ వా, 

చెమటకాయలు 

చెమటవలన ఒంటివై "లేచే 

వాక్కులు, 

చెమటకోక 

వేటలో ఉవయోగించే బక 
విధమున బట, 

ర. లు 
“ట్ర ట( జెముటకోక యమరించి కడి 

వేతం గడింది బేగం బట్రిఎ) 

దాం, 1.285. 

ఇదే చేతిగుడ్డ, చేతి ధమాలు | 
అయినా కావచ్చును, 

చెమటగొట్టు 

చెమట కంపు కొ శ్చ్రైవాడు, 

మూటు, 

చెమటచి త్తడి 

వరీత మైన చెమట, 

“చి త్తడిజల్లు' లోని చిత్తడి. 

వంటిది, 

“చమటచి తడి (గౌత్త చలువ 

గాంచిన వళుల్, మొలగ్ఫూ శాంతికి 

బలిమి నొసంగి) « 1.147. 

చెమట నత్తురుగ తలచు . 

అతి గారాబంతో చూచు, 

ఒక్క_చుక్క_ చెమట పట్టినా 

“అయ్యో మా వానికి ఒక్క 

చుక్క నెత్తురు పోయెనే” 
అన్న ంత గారాబంతో 

చూచు--అనుట , 
“చెమట "నెత్తురు గాగ జి క్రమ్మునం 

దలంచి, యర్మిలిం 'వెనచు మదంబఈ 

దలంచి విక్ర, 6.59. 

చూ. చెమట చెతురు గాగ దలచు, 

చెమట నెత్తురు గాగ దలచు 

అతి పేమతో చూచు, 

చెమట వట్టినా ర క్షము కారి 

నట్లుగా తలచుట అతి (చమ 

సూచకము కదా, 

“నెణి నాదు చెమట నెతురు గా 

దల౭చెడుు, మజంది కానల? గాడుపజచె 

నెట్టు) పద్మ పు. 9.17. 

చూ. చనుట నెత్తురు తలచు. 

చమట నెత్తురు గాగ సేవించు 

అతి పేమతో చూచు, 

“చెమట నెతురు గా సేవించు మిత్రు 

| లును.’ శం వా, 5.77. 

చూ, చెమట నెతురుగ తలచు. 

చెమట పట్టు 

చమ్మ టలు పోయు, 

“బాగా వవముట పశేదాకా బసీీ_ లు 
తీనే బఆం నసుంది, 5 వా, 
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చెమటపాొత ““బహుళ్ల జలప్ప వమౌన, (దుహీ జాం 

కా. డము చెమ్మ యారికి...*మను, 8.18. 
(బై న్, 

చూ. చెమటకోక. ' చెయికావలి 

చెమట పోయు చేదోడు: 

చూ, చెమట పట్టు. |  నమయానికి వనికి వచ్చునది, 

చెమటియావు కాకీయా, తి, 

చితవర్ణము గల గోవు, 

ఆం(ధ, ఖు ద్విః 262, 

చెమరుకాకి 

బొంత -కాకి, 

(దోణశకాకము, 

పార్వ, 6.66. 

చమరుగాయ 
(టౌన్, 

చూ. చెమటకాయ, 

చెమరు నెత్తురు గాగ దలచు 

అత్యాదరంతో చూచు, 

(6... పతియెడ, భ క్యనురాగ 
మను అెనంగ, సమసుఖదుఃఖు(6 

చెపురు "నెత్తురు గార దలంచుచుల 

భార. శాం, 2.869. 

“చూ, చెమట చెతురుగా దలచు, 

చెమరు నెత్తురు నగు 

ర _క్రణాంధవ్యము కల, 

సంభ, 

డడ 
ర 

_“ఉద్రూరా ఫార౦ పోతున్నావు, పది 

(“చమురు చిత్తురు నవు బంధు సమితి | 

గరము, భీతి. నఅకాళులకు నజచేతు | 

లాగ్గ, నునికి యెక్కడ ఇ) 

నిర్వ. రా. 5.104. 

చమరుబోతు 
చూ, చెమరుకాకి, 

చెమ్మ యుటుకు 

చెమ్మ/ల్లు, 

కల బ్బిసరువాచి(త్రవంళ్యుం 

మూపూయలు చెయి కావలి-గా 

ఉఊంచుకో,? వా, 

చెయి గాచు 

అభయ మిచ్చు. 

“పాపాత్ము రాలిం చెయి గాచునేరమిం 

జింతిల వల సె.) 

వర, రా. బచొంపు, 96, పం కీ, 10. 

చే! కాచు, 

చెయి చాచు 

అడుగుకొను; కోరు, 

డక 

' బితరికె శాయి చాయం గామినీ, 

వ్వసనప రాయణుం ఆజెబుంగునా* నిజ 

గౌరవవెఛభవోన్నతిన్ ౨” 
నుద, 5.156, 

కన నింతకు ముం చెన్నదూ ఒకరి 

ముందు చెయి చాచి యెజుగనులి వా, 

'చైయి చేసుకొను 
దండించు; తన్ను, 

“వయిం జేసు సుకాన్ని సీత నా మింద) 
వర, రా. యు, పు, 40. పం క్షి. 12, 

చెయి దప్పి పోవ 
వేయి జాజీపోవు, 

66ఎ'సలార _మొక్కించి యిం6 ప్రల 

భాదల ప్రురిటిలోం జెయి దప్పి 

| పోయిన కొడుక. 
| 
| దప, కల్యా. పు 89, 
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చెయి పట్టు చెయ్యి చూచు 

కాపాడు; ెంధ్రాడు. హాన్త౭₹ేఖలను వరీత్నీంచి 

(బెన్. ఛవివ్యత్తు చెవ్వు, 
చయివటుగా పట్ట యిచ్చు “నాక చాలా డబ్బు వసుం దని వాడు ఠా 

ఎంతే 

వటించి యిచ్చు. చెయ్యి చూచి చెప్పాడు.) 

ల ' చెయి౭?చు ““చెయిపట్టు గా పట్టి నాక ఒప్పిం-చక?? దీ లి 

కాకీయా, 107. ఆనరా యిచ్చు. 

చెయి మించు చూ. చే యిచ్చు, 

వ్ తన్ను మించి పోవు. చెయ్యి తడి చయు 

“తనకు చెయి. మించినట్లిండు ధరణి లంచ మిచ్చు. 
లేని ఘనుడు.” చితభా. 2.107. |! “ఆ ఫమాసా చెయ్యి తడి చే సేనే 

౨, తనవశం చాటి పోవు, 

“వెయి మించిన తరువాత ఏ మనుపనీ 

ఏం లాభం రాలి CE 

చెయి మీటు 

శే, తన్ను; కొొటు, 
లు 

“నులముతోడం బిల్సి చెయి మోజెద 

నంచును వేంకకుళ్ళరా.”? 

తాళ్ళ, ళృం, ER 

2, వశం దాటి పోవు, 

చెయి (వేసి హసించు 
చెతులు తట్టి వరిహానము 

చేయు, 

“అనుచు నొండొరు6 చెయి (వేని యప 

వానీంప.?”)” ఉడా. సారి, 4,161. 

చెయ్యి కాల్చుకొను 

సాంతంగా వంట వేనుకొను, 

“మా ఆవిడ పుట్టింటికి వెళ్త డంతో 
సాన చెయ్యి కాల్చుకోే వలసి వనూ 

ఉంది? వా, 

భూ, చెయి శాల్చుక్ెను, 

మూ, చేయి కాలన్బకొను, | 

శాసీ ఆ శాగితం బయట పడేటట్లు 

లేదు.’ 

చెయ్యి తడి యగు 

లంచము దొరకు, 

కొత, 188. 

చౌ, 

చెయ్యి తిరిగిన 

ఆరితేరిన, 
ఈక వాడ కవిత్వంలో జాలం చెయ్యి 

తిరిగినవాడు,)) CMD 

భూ, చేయి తిరిగిన, 

చెయ్యి విదిలించని 

ఏదో కొంతయినా యివ్యని; 

అతిలుబు బైన, 

“అతను అరేత ఆస్తి ఉన్నా ఏవ రడి 
గినా యింత చెయ్యి విడిలించనివాడు,*? 

CM 

చెయ్యి ఏప్ఫుకొలుపు 

నమస్కా_రం, 

చెయ్యి వూరికే లేదు 

ఏదో వనిమోాదున్నాను అనుట, 

కొత్త, 87, 
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చె య్యూడు చెరలాడు 

రెండు మూర లున్న బట్ట, 1, సరన మాడు; అడుకొను, 

ఇయె తి చూపు “మ త్రిల్లు చ్యా(ఘడింభములతో "జెర 

br 9 ' లాడు” రుక్మాం. 8.104. 

వ తు, 

ల వి, జీరాడు. 
““ఆమరులు మమ్ము, జెయ్యె తి చూప | 

నొచ్చిన న్ వేర లక -జరుతురొా, 99 “చక్కు టద్దముల పె పెం జెరలాడునపుడు, 

వర. రా, యు, ఫు, 249. పం కి, 16, | కన్తూరిశాప గ్రక్రయుల( బోలె, 00 
నం, నెపష, 6.109. 

చె య్యొగ్గు స్యా ల 
అంజలించు, (ప్రార్థించు, చె లు కొట్టు నశ 

| క య 

“చేకాని నీవే మన్నించం జెయ్యు గం బుసక్ ట్టు; ఉత్సాహం 

గాని? తాళ. నం. 102. |  చెలెరేగు, 
గా శీలం. 2.295. 

చెరకుపన్నిద మాడుకతెజగున చెరవు చెటు 9 

పందాలు వేసుకొని చెజకును ట 

నజకినట్లు: 

“వెటక. పన్నిద మాడు అెజలసన. 
గొడ్డండ్ల, నడుములు “రెండుగా నటికి 

నతీకి,? కవిక. 2,169. 

చెరగున ముడి వేసుకొను 
వశవ ర్షినిగా చేసుకొను, 

చాల, 184, 

చెరచెర 

త్ర రగా, లీ ఘంగా. 

(“నార చెరా నడి సే గానీ మనం వేళకు 

వెళ్ళ లేము.’ వా, 

చెరవనచేట 

వెధవ. 
కుక్కు. 40. 

చూ. వెజపన చేట, 

చరలాట లాడు 

““కిలుకలు పీలులు చెరలాట లాడు)? 
1 

న (1 ॥ 

బలి చేయు, నణుకు. 

“అని నొటియలం జెరవు వెట్టి. 
వింవా,. 1.189. 

చెర వెట్టుకొను 

చెటు పట్టు, 

' చెరువుకోడి 

ఏీటికోడి, 
హంస, లీ.12. 

చెర్లాట మాడు 

నరనము లాడు, 

“పిల్లి కి చలగాటం ఎలుకకు 

(పాణనంకటం. ఇక్కడ చెల 

గాటమే చెర్గాటం. 

“చరాట మాడు “మాహము, లేర్ణయి 

వ ర్తిల. 33 పాండు. ల 68, 

చెర్లు గట్టు 

| “చరలు నొట్టు చెర గొట్టు 
రు ట 

మారిన రూవం, బుస 
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కొట్టుచు, కోవంతో చీద ' చైెఖకుల పందెము 
రించుకొనుచు అని కూడ, ' చూ. చెజకపం బెము. 
నేటికీ వాడుకలో “మహా చెర చెజకు సండినపండు 
కొడుతున్నా జే” ఆంటారు | అనంభవము, 

పండితా, ద్వితీ, మహి, పుట, 15గ్, 

“కొన్న నమునికోల 6 గదల్నినం గారలి | 

చరలు కొటు-చు మన్ను ల-పె. బాటు 
శ్ 83 ళ్. 

వశీ ఇవీవులో. తాళ్ళ, సం, 12:75. 

“ప్రవాహాగేదకంబుల దరి జర్లు గట్టి చెఅకుపండు 
యాడంగి అనంభవము, 

| 

| కుంచేటికొము) వంటిది, 
“అఆఅక్క_టా!, చెఅకునం బండు పండిన 

భుజింప దలంపమి గాక (పాయపుం, 
చిలుకవారువంబుల... 

చెఅవలతోడ.. 

(శ్రీరం, 2,295, | రాజనే, 1,100. 
ఇక్కడ జప గట్టి, కొనియాడునట్టి | 
యెప్క_డు ముద్దుపట్టి, గొనిపోయె సుతు చెజకుపందెము 

పండి, మహీ మ్, స్వీయ. పుట. 164. (పాపిణ్యం చూ ఫుతూ వేను 
ఆడే, ద్వితీ, 166. కునే వంచాం, 

చూ, చెరలుకొట్టు. “పికిలిపిట్టలం నొట్టాటం “బెట్టి చూచు, 
చజకడము దిట్లతే నమునC జెజకపం చెంది లాడు. 

"బెలము, 
కవల, 5.9. ౧౧ 

చెజకున పం డొదవినట్లు చెజికువాలు 
చెజుకురనం, చెటు కే మధురము. దానికి | 

వండే పుడితే ఇం కెంత మధు చెజగున ముడుచుకొను 
రముగా ఉండునో అనుటవై ౩ గున కట్టుకొను, 
వచ్చిన పలుకుబడి, ఏదైనా డబ్బును రొంగులో 

కఇలాంటిే “బంగారానికి తావి. ముడి వేసుకోవడం శేటిక్సీ ' 
అబ్బు.” "వాలా వోట్ల అలవాటులో 
చెబకునకు వం దండక ఉన్న దే, 
పోవుట ప్రసిద్ధము, . ోచెజింగున ముడుచుకొని,” 

హార, 1,19. “అఆఅఅువది నాలుగు బీద ల,  నెజవాది 1 నాం అబ్బు 

(తిశాల వేది సీ ప చలుకకా, సెల్లు సుగం | | బిఠిగు పనచు 
జప ట్న 'నద్కి చెజికునం బం డొొదవినట్లు 
చిర్ ్షినిథీ 1) విక, 7, 20, 

(Ee 
& 9 % a GA ధో qf ర 

మొదలయినవి కలిగినవ్వుడు 
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చెట చెజగును చేలికి చుట్టు “శత్రమన్వుం జెఅపట్టం జూలిశే పరవార, 

కొని నులిపె పెట్టుట అలవాటు. 

దానివె వచిన వలుకుబడి,. 
యా న్న 

“తన చేతి చెజంగు విగియకా, 

చుచు దల వాంచి నగవు బచెరయంల6 

బలికెన్ ౨” మను. 8.106. 

చెజగు మాయు 

ము ట్రగు; బహిష్టు అగు, 

క. మానిన మానాళ్తు సీగు 

తోడం, బతి విలోకనమార ౦బు పరిపా 
౧ 

రించి.’ కారీ, 2.72. 

రళచచెట్ర గస మాసిన నాల్నాళు జరుగ 

నిచ్చి, స్నాన మొనరించి భత 

వృస్త్తంబు గట్టి.) 

సానందో, ఏ,5జి. 

“ఇఆగు మా "సె నేమి సేతురా, దటి జేర 

సీయ వీలు కాదు.’ శేతయ్య. 

చెజగొను 

చెబిపట్టు, బంధిం చు, 

“నన్ను జెజుగొని గంధర్వ నాయ 

రండు.) భార, ఆర, 6.9. 

చెజిచెజ లాడు 

కోోవంతో మండివడు, 

“ఏమికఠో పొద్దున్నుంచీ మహా చెజి 

వెలు లాడుతున్నా వే£) 

చెజ దెచ్చు 

బందీగా వటుకొని వచ్చు. 
లు 

(ఫ్ర ల్లి చెఆ చెచ్చిన చారి బదాఆఅు వేల 

ధా, శ్రీజనమాన్యలన్. 33 

నె, 

భాగ, 10. ఈ. 206.. 

చెజిపట్టు 

బందీగా చేయు, 

| 

బెనం. 

అని,’ G&G Ez రా. 5.6. 

' చెజపనచట 

లెటు, 
అ 

నాళకారి అనుట, 

“ఆ పెంచితి రెం డండ్లకం, జచెఅపన 

చేట వయి లేమి చేసెడి దనుచున్ ౨’ 

చెమి. 4.69. 

చూ, వెరపనవేట, 

పోవు 
వట్టుబడి పోవు, బంద్ యగు, 

“స ౦ధవుచేతం బాంచాలి చెజపోయొ 

నని పలుకుచు... 

భార. అర. 6.196. 

చెజ యిచ్చు 

(స్రీలను చానినలుగా నిచ్చు. 
“దండుగ లిచ్చి వేల గొని దానిపయిం 

చెల లిచ్చుక న్న నిం, దుండగ నిచె6 

గాక దనుజో తము డ ల్లి నం జంప 

ఇద్దరే 2” కమా, 10.168. 

చెజ లిచ్చు 

బందిలనుగా ఇచ్చు, 

““సురపతి వచ్చీ నా శరణు జొచ్చి 

 తగం జెలి లిచ్చి యున్న “నేల గరుణము 

వుట్ట.” కమా. 10,189, 

చెజిలు 

బందీలు, 
“పరుల చెలులు వలు నర్థంబులు 

మగుడ నిచ్చి.’ 10. 194, 

చెజలు గొను 

=వెటు పట్టు, 

పుణ్య ప్ర్రీలల' జెఅలు నగొనిరిఎి 

విషు, 2 1254 

ధ్ 
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చెఅలు చూజలు పుట్టు శని 

చాపురించిన దుహ్మా-లము, 

“వలలు -చూలంలుల బుట్టు శని మానుప్పు 

మటన్న్య్క వెస నదే మజేయుం గావించే 

దీవు.? నింహా(దినా. శ, 45, 

బెటిలు దెచ్చు 

ఆఅవట్టి చెయ చ్చు. 

హారి, ఉ. 4.45, 

చెఅలు పటు 
చత 

చెల వటు, బందీలుగా వటు 
వ్ రు | 

కొను, 

సమీర. 1.150. 

బచెఅవడు 

బంది - అగు, 

బలు చేల ెజవడి కీతిం, గలడు 

జీతం గని”) ఛా-స్క, ఆర, 2.168. 

చెఅనాల 

అందమూ నా: 

చెతి ఒకటి 

జతి నగము, తలా ఒకటి, 

ఒకొూ-క్కు-రా ఒక్కొ క్క- 

నగం, ఒబక|- క్క వేయి 

ఆఅనుటలో- చెతి నగం, చెజి 

వేయి అనడం వాడుక , 

చతి సహాయ స్వాహా 

వాన్నీ దరూ కలిసి 

లు పా రిం -దిరి అనువట్ల 

' ఉవ యోాగిస్దూరు, 

జెజీనగం కాజేశా రనుట, 

రా 
య 

| “ఆమౌవమ గారి ఆ స్పిని కాసా ఆ 

యిద్దరు ఆల్లుక్లూ నటి సహాయ సా హో 
బంటి నానుటలు, దోపిడీలు ప్ర 

జేశారు, 33 చొ 

| చెటుసరి 

చెటుచుూవాడు, 

చం దా, 5,108. 

వెఅుప్తకళ తెగిన బిరుసుతో 

చెతువుక ట్ల లెగినట్లు, అతి 

వేగ ముగా- చెద  ఉరవ 

డితో, న్ 
చెజునుకట్ట తెగినవూడు సీళ్లు 

నుహావేగంతో ముంచు క్త 

వచ్చిన రావడంపై పలుకు 

బడి, 

“ఆశని వింట వెడలు నమ్ముల వేగ, 

చితి యేమి చెప్పం ౪ జేవల పీన, మురువు 

విరుసు6 (గోవి ముట్టిం-చిన "తెజుంగుం 

జెబువుక ట్ట తెగినబిరునుC దో౭చె,? 

కళా, 8.127. 

చెటునున కాహుతి అగు, 

గంగపా లగు వంటిది, 

బస, 6.165 పుట, 

చెజువు విడిచి కాలువ పొగడు 

వెద్దదానిని వదలి చిన్న 

దానిని | 

దానిని స్టోతము వేయు, 
పి 

“ఆనుటయు పహాంసుండు గమగమం, 

| గనలి మదిం జెజువు విడిచి కాలువ 
బొగడం, 'జనునే వినికి నని యి, టను” 

ఊఉ. హరి, 4186. 

చెలది తెర 

సాలెవటు, 
6 
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అననన 

(ఈనెల వ్లూందాలుసపు మన వూజలు చెలిక తియ 
చే! 

మెచ్చునె యని నముదికొ విచారింపకో | 

“సారంగంబుల ఖురళి కారంగంబు 

అనక గనుపట్టుచెలికపట్టులును' 

వీ కిలిమాకిలిగా. నలిన, ఇెలందితెజల్. చెలి, స్నేహితురాలు. 

నూచి సంత నించుట లేదేం? చెలికత్తె 

సారం, 1.15, చూ, ఇెలిక తియ. 

చలదినేత | చెలికసట్టు ర 

అశాశ్వతము, చేను, 

| 
| 

సాలెపురుగు నేసిన నేత ఒక 

సిమివ౦లో గాలి శేగిరి 
మను. 4.8”, 

పోలుంది. చెలికారము 
“ఊంతసీరు "ఇెలందినేత మూటాయిటి, జ్ 

దూది యెండపసుపు దొట్టియక్కరంబు స్నెహం, 

మేను? ఆము, 6.62, “అబ్బితో య జెలికార మంది మెనాకంబు, 

రచియిం చె నిజపక్షు.ర క.ణంబు.) అర చెలదిపుర్వు సాంబో, 1.184. 
సాలెపురుగు, చలిమరి 

కళా, 8.539, బు తము 
| క 

చెలరేగు C 

విజృంభించి, ఉల్లాసం త్రో చెలిమిక_త్తీియ 

“అనుచు జెలనేంంి. మంతులు, గొని చెలిమికల్తె 

యాడుచు నుండిరి.” సా, 1.82 చూ, చెలిక తై, 

ఇతాంటి భావచ్బాయలలో చలిమికాడు 

కొన్ని మాద్చుల తోనూ పలికాడు, 

(వయుక్త మవుతుంది, చెలిమిచెలువ 

చలామణి అగు చెలిక శె, 

1. నాణ్యములు సౌ ల్లు బ డి కృష్ణ, 4.49. 

అగు, ' చెలిమివాడు 

బి, తద్యారా మాట ఇత్యా చెలికొౌడు, వలపుకాడు, 

దులు చెలుబడి అగు, “బలిమి వాసవు బెట్టు నులిమి వాకీట6 
(యు జ 

““ఆతనిమాట ఆ (పాంతంలో బాగా చెట్టు, కలిమివాలుగకంటి చెలిమి 

చలామణీ అవుతుంది కామె. చాని ౪? చందా, 1,514 



కాంతుల, చేత బల్లవిత మె చెలువు 

మోజు,” కళా, 2,10. 

చెల గటు 
గా టె 

చెల్లించు. 

“ఈ రూపాయలు తీసుకొని పోయి ఆ | 

ఛాక్రీకి చెల్లగట్లి రా)? వా, 

పత్రంలో జమను రానుకొను ' 

టకు కూడా “చెల్లు' "రాను 

కొనుట అంటారు, 

“ఈ రూపాయలను నీ బాక్తీకింద “చెల్లు. 
“వేను వ్ 99 వా 

కడ రోజుతో “చెల్లు, మళ్లీ Cy 

డీ ప్రక్క తిరిగి చూచి ఉంశే ఒట్టు.) 
ns 

ఇ్రక్క_డ ఇచే ఆఖరు. తర్యాత 

రాలేదు అని అరం, 
థి ఇ 
చూ, చెలుచటి, | 

చెల్ల చెద రగు 

"చెల్లా-చెద ర పోవు, 
“అరయ 3 దెస లేక స్ ధనం బడవిలోనం | 

' 'జెల్ల చెద రమ్యే, 9) హారి, పూ, 7.89, | 

' "లలల జెలంచెటి...? 
రంగి య౧ (cA) 
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య౧n య 

| 
చెలియలికట్ట చెల్ల దిరుగు 

నము[దతీరము, వేల, _ పూర్తిగా తిరుగు, 
కవిక, 2.146. : చెడ దిరుగు అన్న మా కే 

చెలువారు .. నేడు విన వస్తుంది, 
ఒవ్వు, ' “పుడమి యెల్లం చెలం దిరిగి యలబ 

ధి “గేడలం జెలువారం గృస్ల లీలలు మనోరథుం డై '"యుంటజీ.. 

లిఖించి.”” రుక్మాం. 1.118, ' శుక. 2.160. 

చెలువు మిగులు ' చెల్లని 

ఒవ్వు; అందము అతిశయించు, కాని వోని, 
“కలిగి కంసవైరి కన్నుల పండు వె, | “బెల్లనిపూనిక లవి నెజిప "నేలకి? 
చెలువు మిగిలె.”?” ఊ, వారి, 2,109. సింహా. 6,56, 
“మవానీయ ప రువింద మాణిక్య చెల్లనికాసు 

పనికి రానిది, మారకంలేనిది, 
| “కలగు జానం చేలా, చెలనికా సెచట 

నెనం జెలనికాసే 

సంపంగినున్న. శ, 86, 

న G గ్ర రప § 

లి 6) 
నెల్బం- (తమి) అంద వుని 

అర్థము. సిళ్ళ-(తమి) నంతా 

నము, 

| “తల్లి దండులు గలవారు తమ లేము 
| లెటులక, వెలపిళ లె యాటలం 
జెందినయట్లు.?? " “తాళ, సం, 8.54. 

చెల్ల బెట్టు 

దల వేయు. 

“వఏషనిభంబు లొ నవిషయాఖిలాప,౦బు, 

పొందడు, 5,205, 

చెల్లబో.. 

"వశ ంనాద్య ర్లాదులలో డవ 

స్కార కం, 



1, (వశంనలో, ' చెల్లాచెద రగు 

వెల్లంబో యితే నికరుణ .. చెదరి పోవు, 

భు. . ఆక్వం & JE “లావు చాలించి చెల్లాచెద రైరి సా, 

2, నంతాపార్లంలో, 'రణులు గువ్యాకలు తురంగ ముఖులు. క) 

“దీనికి, జెల్లంబో యిట్టి మగడు సేవ జె | వరాహ. 8.50, 

నన6గన్ 33 భోజ, న ,326. “పోలీసులు వచ్చేసరికి జన మంతా 

రి, అ కేపార్థంలో, చెల్లా చెద రె పోయారు. వా, 

“రాజనూయక' ర * బహ్మదత్తుం డై, | చెల్లి ంప గను 

ల రభస మెసంగ హం సడిభ ల్ట్రై ముగింప గలుగు, 

చేయం బనుచువారు శాల్లంబో .. | (నెలకొని రఘురామ నీ (ప్రసాదమున, 

డ్ శ్ర హరి, 4 154, | కలగక చెల్లి ంపం గంటి నీ (కతువు. & 

చెలరా! 
రంగ, రా, చాల, వు )- 86. పం, 2 

a) 
| 

ఉవస్కా-రక వదం, చెలి పోవు 

చెల్ల రా. | మేది సీతనయ, శెల్లి పోవుట యును 

వర్వరివి.’ 

చెల్లరే ! జెప్పు గర్బ 
౧౧ 

వర. రా, ఆర, పు, 21
రే, స పం, 24. 

చెల రె, 5 

య 
ల ఫ్రీరపోవు, 

చెల్ల విడుచు “రః ప డిరూా పాయలతో వీ ఛాకీ 

తెగ విడు చు a చ్చ గా పూ రిగా చెలిపోయిందికి? వా, 

“ఆరం “డిల్లాలిస బూనా మలిశయిల్లం, 
మాటా. 75, 

'బెల్లుగాం కెలవిడీచి వ ర్రిలుకతే
 న. 9 

. 

క, 2.208. చెల్లుచీటి 
బాకీ యంతో కొంతే చెల్లీ ంచి 

నప్పుడు ఆ చెల్లును గుర్తు 

చేసుకొని (వా సియిచ్చు 
చెల్లాకు చద రగు. 

“శల్లాశెదద లగు, 
ప న |. 

ెల్లావం జెద రె న సెన్యసమిలెం అ రపీదు 

జే సాంచి రావించి, DN 
నా, 

రంగా. 868... ' చైలుచీటి యిచ్చు 
జూట్ శ / 

|| ఉం 

చెల్లాకు చెదరు చెయి ' వదలి వేయు, 

చెల్లా వెదరు చేయు, | ఉక్షితినాధుచే సొమ్ము చెల్లించి నందు 

“జాల్తాకం జదరు చేతు శ్రీ(ఘ మె అకు.. .నితని కిపష్పిఠపు డెట ' చెల్లుచీటి.” 

వానిక్. 9. రంగ 2.247. ద్వెప. పరము, “6.480. 
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చెైలుబడి అగు ముఖ్య మెన అయిదింటిలో త | 

నూట సాగు, ఒకటి, 
తదా్యరా వచ్చిన ధీమా, 

ళీ ఈ “వెల్లు” నాగ్యాల మారకం (చెవికి చవి యగు 
య ... కర్ణవర్య మగు, విన నిం వగు, వె వచ్చినది. ణు 

తుం “వివిధ తే త్రచరిత్రలు.. . ఇెవికిం జవి ఏదైనా నాణెం చెల్లు | యినా పాండు. 1.151. దంకే అది మార కంలో చెవికి చే దగు 

అన్న దనుట. అనగా దానికి. స్మా కపియ మగు విలువ ఉన్న దనే కదా! “కావునం జెవికిం జేం దగు, నీ వాక్యము 

శం, శక్రం, 4.78. 

కత్రన యత్య సకం బగుమాపసంపడం, | వినం జూలి తేని నిహాపర, (శీవిభవము 'జెలువుండు కైవసం బనుచుం జెల్లుంబడిం | లక్ర,..౨? భార, ఉద్యో. 2.94, 
బచరించి పల్కి? కళా. 1.118. | ద తియ్యముగా సల్కు- “ఆ జిలాలో ఆయన మాట బాగా 
చెల్లుబడి అవుతుంది. 93 వా, | మధురముగా మాట్లాడు. 
“ఆ అధికారిదగ్గణ ఆ కార్యదర్శి “కర మిద్దేవు కపోల ఫాల చిబుక మాటకు చెలుబడి” ఉంది. వో 79 చేయసం [కీడకం, దిరుగం జేయుచు 

నొయ్య నొయ్య జెవికిం దియ్య ౦బుగా. చెల్లుబడి వాడు బల్కు_ చున్ ౫ ఊఉ. వారి, 1.128, 
మాట చెల్లువాడు (వసి | శ్చవిక్రి వేడ్రిగ పల్కు 
ద్దుడు. మనసు నొవగ బలుకు, యి 

స ఎ వ్యాండును నింత చెల్లుబడివాండు “ఇ టురు లవ రొడిరో, వింత యటన్న నశేశ్వర! అంకలోపలన్, లేయు.?: | నీ చెవికి వేండిగం డలు,_పికాలిం బట్టి భాస స్క. యుద్ద. లి మీ ంతు నటంచు,?) (ప్రభా, 8.185 

చెల్లి లికట్ట 'చెవి శెక్కు 
హద్దు. (గ్రహింపు కలుగు, నచ్చు, 
ఆపుదల చేయున దనుట, మనను శెక్కు. 
తీరము ఆని వాచ్యార్థము. “మనం ఏం చెప్పి నా వాడికి ని 

' కెక్క_దు_ జ్ 0న కలాం తామహాంబురాశికిని జెళ్టిలికట్ట, 93 | రా బంగ్లాం చై గానీ వా. విడ. 14. | చెవి కొటికి పుల్లి ౦గాలు పెటు 
60 చూ, చెలియలికట్ట, 

ఓర దిన గై రహాన్యంగా ఏవేవో చెవాకు 
చెప్పి జ్వేవము కలిగించు, చెవి ఆకు, ము E దువకు | “వాడి కేం? ఏదో తినడానికి ఉంది. 
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వాడెదగతా వీడి దగజా చేరి చెని' కాని చెక్కు నెటుగకుండ చెప్పు ౧ ౧ 
కొ౭లెక్సై ఫులింశగాలు పటడమే పని. 

య ర 

వా, 

చెము కొజుకు 

రహాన్యము చెప్పు, 

“ఉడక సెటితోం జెవి కొటీకి కొటికి, 
కూ ర 
సర కుతో. దనకేలికిసానివారిఎ 

బహులా. నర్,76. 

ళ్ చ టి క్ప్ప్రైట్టో వాళ్ళిద్దరూ నన్ను చూచి 

ఆలా విరిగారు. వీడు వాడి చెవి కొటి 

కాడు.) 

చెకు కోసుకొను 
అశత్యాస_క్తిని ఇవరాపు. 

““మాడు కథ ల౦ ఆటే చెవి కోసు 

సమె. 

కురటూడు,”? వా, 

చెకు గూబ లదరు 

బాగా చెబ్బ తగులు, 
CRE కకాసిగననాబ లదిలేటు కొటాడు,. 

ఆ లు 

చామ గోసిన మేక వలె 

మేమే అని అచు. 

(శావ్యంగా చేని పాటలు 
ల 

ప ద్యా లు ముదలగువాని 

ఏ మయ౦లో ఉవయోగించే 

పలుకుబడి, 

“దని నోకి నమేకలపోల్కి జాలం” 
సంటూ. & త్మ వల, 

ఉళచద్చవి నేసిన మేకలా గా అరుస్తు 

న్నాడు” చా 

చెవిచెంత జేర్చు 

విను, ఆదరముగా చూచు, 

4 శ న్గివచింత్ర చెవిచెంతC( జేర్చ నతడు,’ 

జెమి, 1.86. 

సుతి ర హాన్యముగా చెవు, 

(“గె ప్పెద ముకబుడి చెవియు. జెక్కు_ 

నసెఖుంగ్క,కుండం బెతృక వె "మెనయొడమి 

గలది)? భోజ. 6.144. 

_చెవిచొరు పాము 

కర జలూక, శర 
ర్ం 

చవి ఇందు 

వినబడదు, 

చెవి. జెంచె వధూవృుదుగీతవాద 

ముల్”, ఫోజు, 5 

చెవిటికి పట్టిన నంకు 
వరము 
వీథి 

..ఈ,క్కు_ట విఫలము గాదే? 

యె మ జెవిటికిం బట్టినట్టి సంకును 

బోలెన్ ఏ శా, 2.96. 

మూ, చెవిటికి శం కూదినట్టు, 

' చెవిటి పంచాయితీ 

అనలు నంగతి తెలియక 

చెప్పూ తీర్చు. 

“వాడికి సంగతు లేవీ “తెలియవు, ఆనవ 
సర ం౦-గా వాడిదగ్గరికి ఎడిలే ఏదో 

చెవిటి పంచాయతీ చెబుతాడు, ఏం 

(ప్రయోజనం ₹* హొ, 

చాదిటి చారిన గొల్ల వాడు, 

పోయ్య చెవిటి, పటి రాజు 

కలిసిన కథద్యారా వచ్చినది. 

చెవిటి మాలోకం 

చెనిటి, 

“మనం ఏ మంళు సేం? పాపం! 

ఆమె కేం తెలునుఆది* చెవిటి 

మాలోకం సము. 
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చెవిదండ పల్కు చెవి నాను 
రహూన్యముగా చెవు, | 1. చెవి యొగ్గు, 

కతాం ; బూలము తావి భుగ్లు రని ముంచు “తన మాట చెవి నాని తా నట్ల 

శొనం కెవిదండం బల్కినక్. 00 సేయుదు, ననెడి,? 

కళా. 4.118. | వర. రా, కిష్కి. వు. 492, పం క్తి, 15, 
సో తావిభుం డ్ య్య. బల్కె_6 జెవి ౨. ఇని వెటుకొను, 

- జా ర దండ. బెనంగ.6 దలంశె నింతయున్ ౨? మందర బుది చెవి నాని దాని 
కళ, 7. రట పకి ౦చిఎి 

చూ. చెవిలో చెప్పు, వర. రా, అయో, పు, 270. పం కి, 24, 

చెవిదాకా వచ్చు చెవి నిడు 

ct తళ నం, యింకా నా చెవిదాకా “వడ వడ యప్పలుకలు చెవి నిడి? 
రాలేదు, వా, భార. శాంతి. ].56. 

చెవి దార్చు చెవిని పడు 
చెవి యొగ్గు, 

“చెవి దార్చి విని "ఏమ చిటుకన్న నొక 

సారి సెలవి వెంపజలాదు( జిట్ట "లలి 

మను, 4.17. 

చెవి దేలగిల నిచ్చు 

చెని వాలవేయు., 
“కనుగొని త మృుతండు కడకంటను 

జూడక యొక్క చీరికిం,గొనక వచో 

విలాసములకోం జెవి జేలంగిలంగ నీక) 

విప, 2.70. 

చెవి దోరగట్ట జెప్పు 

చెవి నిలు కటుకొని పోరు, 
ae) J) 

“జాదప్రసీరి మేలు గా దని చెవి దోర, 

గట్రం జెప్పిన క్న తం గిట్టి విడిచ) 

(శ్రీకృష్ణ భారతం. ఉద్యో. 1.402. 

చెని దోర పెట్టు 

కర వినియెను చెది దోర పపెమె 

నాగ, నాలకించెను వినె నాలింయె. 

ననయను ఆంధ భా. 8.119. కోంటారా ద్ద) 

లఎుబుక కు వచ్చు, 

“ర్మ విషయం వాడి చెవిని పడిన టా 

యొనా కొంప అంటుకుంటాయి. చా, 

చేనిని పెట్టకుండు 

మూట వినక పోవు, 

(వా డెన్ని చెప్పినా చెవిని 

లేదు.’ 

చవి నిలు గటుక చెప్పు 
౧ అ 

నిరంతరం బోధ చేయు, 

కర ట్ర దులగా వచ్చి యొడి మరుంగు 

పడంగం జివి నిలు గటుక చెప్పళేనిం 
య 

విప, 5.40. 

చెవి నిల్లు గట్టుక హోరు 
చూ, చెవి నిల్లు గట్టుక చెప్పు, 

చెవి నులుము 

రికీంచు. 

కర ర్ట పిల్లలను చెవి నులిమి కూర్చో పుడితే 

తప్ప వాళ్ళంతట వాళ్లు చదును 

పటడం 
లు 
చ్, 

CM 
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చెవి పట్టి తెచ్చు చెవియాకు 
బలాత్కారముగా లాగుకొని చెనికమ్ము. 

వచ్చు. ద జు తొలిరోజులలో తాటాకు 
“క్షలగుండు వడం చెండు కరి నెనం _ 

జివి పట్టి; బలిమి మెం దెత్తు నీ పాద చుట్ట పెట్టుకునే వారు, అందు 

మాన. వ్ మను, 4.84. వల్ల ఏర్పడి నదే కమ్మ ఆను 

వాడుక లో. మాట కూడా, 

“వాణి చెవి పటుకొని లాకొని పండితా. (పథ దీమా. పుట, 215, 

లం ఉం 
, 

లాలి? వొ, చూ చెవ్వాక, 

చెవి పెటు చెవి యొగు 
ట ౧ 

ఏను. ఏను, అవధానంలో పిను, 

“కట్ల(డు యోగ్య శాటిం బొడక ట్రండు 

రా చ నగ ళం జెవిం, చెట్పండు 

కీ రి, బహు, ర, 6, 

చూ: చెవి బెట్టు, 

చెవిపోగులు 
| 

అంటుజోళు, 
౮౧ 

చెవి బడు 

పినబడు 

“ఏ పలుకుం జెవిం బడల నీక పెనం 

గుచు మోము దవ్వుగాం జూ పుచులి 

కళా, 7.157. | 

“ఆఅనుకలకలంబు చెవిం బడల 

కవల, 4.128. | 
| 

చెవి బెటు | 
రు 

ఏను, 

బహు, రీ.6, 

రూ, చెవిపటు, | 
(Oe) 

చెవి మెలివేసి 

నికీ ం-చి, బలవంత పెట్టి, 

“ఆవిడ ఎలాగో వాతి ఇని మెలివేనీ ' 

తాను చెప్పినపని చేయించుకుంటుంది.” 
బె 

"Nn 

, (69 
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చూ, చెవి యుడు, 

65 

| చెవి యొడ్డు 

చెపి మొగ్గు, 

“చెవి యొడ్డి వినం దగదు) 

కాకీ, 6.286, 

చెవిలో చెప్పు 
శతా 

రహాస్యముగా చెప్తూ, 

కన్యా వీనుండు సుగాలి దనె నొరగ 

వంచి వెప్కిలో నొకటి యే మనుచునో 

నగుచు6 జెప్పన్ ౪? కళా, £50. 

చెనిలొ నూదు 

రహస్యముగా దు రొ సధ లు 

చేయు, 

“ఉళాం కాసా చెవిలో ఊడే 

వోడు తగాదా పెటుకొ న్నాడు వొ, 
క్ర 

చెవిలో వేయు 
రహాన్యముగా "తెలియ చేయు, 

““ఓపఏలాగో యీ సంగతి వాడి 

చేసీ రా, తరవాత సంగతి "నేను 

చెసాను వొ, 
అట 

చెవిలో 
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చెవిలో వేసికొను చెవులపండువుగా 
మనను వెట్టి విను, కర్షపర్వ ముగా, వినుటకు 

“వా డేం చెప్పినా చెవులో చేసు 
కోడు? 

చెవిలో సొంటికొ మ్మూదు 
నమూర్భవడినవ్వుడు శు శూవు 

చెయు, 
(x3 
ళన» 

లు, 

“సూర్య నుతు౦డు దేవతా, 
నూదన బాణ వేగమున సొమ్మని నీ'లెం జెవి 
లోన సొంటికొ, )మూస్దందినవాండ వె వె తివె 

యయా... 

రామాభ్యు, 8.108. 

చెవి వాల వేయు 

చెపుడుమాటలకు లోబడు, 
“ఆది వాళ్ల అమ్మమిద రోజూ ఏవేవో 
ఇవ్తూండే.. సరికి వాడూ చివరికి చెవి 
వాల చేశాడు.) వా, 

చెవి సోక జెప్పు 

మనసునకు నాటునట్లు చెవ్వు, 

“దాని సోంకం జెప్ప కా? 

విజయ. 1.81, 

చెవుడు పడు 

చన్చలు గడియలు వడు - 
ముఖ్యంగా వెద్దశబ్ద ౦ వినుట 

వల్ల . 

చెవుడు పజుచు 

చెవుడు కలుగునట్లు చేయు, 

చెవుడుపాటు 
చెవుడు కలుగుట 

చెవుడ్చాటు. 

' చెవుల బెట్ట డించుకయేనికా,?? 

చెవుల బోయు 
చూ, చెవుడుపాటు, 

అం మై నదిగా, 

“నాక జెవులపండువ్రుళ వినివింపు నీ 
పలుకు లనియె ౨) కళా, 8,84. 

“కవిబుధ | ఢేణికిం జచెవులపండువు 

నాసానమున మాటలాడ 

భీము. 1.65, 

లుగా, 

"నేర్చు టీలో 

చెవులపిల్లి 

కుందేలు, 

చెవులపువ్వులు 

ఒక చెవినగ, బుగడల వంటిది, 

చవులపూవులు 

చెవిన, 

చెవులపోతు 

కుందేలు, 

“శెనులపో తెదు రయ్యెం జెమరు డా 

డొెసం జూపి 

ఊ త్ర, రా, 6.285. 

చెవుల బెట్టికొను 

నిను, 

“కాని యా తప్పు న్కీ వెవులం బెట్టి 
కొనంగరాని పురి గానీం బెట్టి కట్టిండీ 
వ్య్మాసవు డెట్టుం దను జెంపరపాలు 
rn 00 టా, పారి, 1,184. 

' చెవుల బెట్టు 

చెప్పినది నిను, 

“ఏ మనంగ నేమి నీమగం డేమాటలు 

నలచ. ౫,141], 

చెవ్వు బోధలు చేయు, 
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వచనములు, 

"సవిశేషశార్య 

భార. స్త్రీ సీ. 1142. 

చెవులలో చెట్టు మొలుచు 
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వినిపించుకోక పోవు. 

నిరననగా అనుమాట, 
క్రొత్త, 846. 

చెవులలో వేళ్ల పెట్టుకొను 

ఏ మూత్రం ఏనక పోవు, 

“వా డే మంచిపాట విన్నా చెవులలో 

-జేళు పెట్టుకొంటాడు.? 
య 

“మా సంగతి మేం మాటాడుకొంటూ 

క చలల అతా. 

వె, 

శేకపో తే చెవుల్లో 
నాము 

ఉన్నాం, ఇష్టం 

వేళ్లు "పెట్టుకో 

చెవుల (వేళ్ళు చెతివికొను 
చెవులు మూసుకొను- శబ్దము 

విన "లేక, 

“బిట్లుల్కి_ గట్టురాపట్టి దొట్లినఫీతీం, 

జెవులం జాట్రనవేళ్లు హతవికొనియె. 93 

దశా, కూర్మ. 49, 

చెవులు గడియలు పడు 

తిండి లేక పోవుటతోనో 

శబంవల నో చెవులు మూసు 
ద ౧౧ 

కొని పోవు, 

“ఉదుగనిషసులం చెవులను గడియలు 

వడ మేను వడక... 

పాండు. 8.108. 

“మాన్నాళ్లనుంచీ తిండి శేక చెవులు 

గడియలు పడాయి,” 
డ 

చెవులు గణచు 

CE 

బాడీలు చెమ్మ, 

“సలు గరాంత లజిచువానిన్ , గలు 

(దా వడువానిం జెవులు గజచెడు 

చానిన్ 4’ చేంక. పంచ. 1.415, 

చవ్ర చెను 

చెవులు గింగురు మను 

-జెబ్బతో చెవులలో శబ్ద ము 

పుట్టు, 

‘ఆ కసం తో చెవులు గీంగురు 

మన్నవి. ణా వాం 

చెవులు చిందర్లు వోవు 

వులు చిల్లులు వడు, 
య 

“వులు చిందధ్దు వోవ,'’ 
వప, 4.19. 

చెవులు చిందజ పోవు 

చావులు తూట్లు వడు-శ బ్లాతి 

న్రయమునలన.. 

66డ్చావులు -విందజ వోవ. జెలంసకవ్ం 

(దుల్క పో రంటిమూ... కళా, 7.19. 

చెవులు చిందజలు వోవు 

చెవులు తూట్లు వడూ-ఎక్కు-వ 

శబ్బముచే ననుట, 

వుట కీందజణలు వోం చెలం 

జిమ్మటలు౨” హారి, ద్వి 1 భా, 

చెవులు చికిలీ చెసుకొని 

సావధానతతోత 

“వీ పాట వినడానికి చెవులు చికిలీ 

చేసుకొని కూర్చున్నాను” వా, 

చెవులు చిల్లులు వోవు 

చెవులు తూట్లు వడు, 

“దిలుకలు వల్కునో చెవులు చిల్లులు 

వోవంగ నంచు "నెన్నండున్ ... 

నెప ర్ శ 

చూ, చెవులు చిందజు పోవు, 

చెవులు చీములు గట్టు 

దు ర్భా షల చే 

కలుగు, 

బాధ 
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బాధవడు, 

“పుడమిజనంబు లెల్ల నిను€ (బువ్వంగయ 

దిట్టం వించు నుని్భి_ నొ, చ్చెడుమది 

ప్వుడుం జెవులు -వీములు గకుడుం 

ర! భా, oa 10. 

చెవులు యూడించుకొని 

వని కాక చెను తిరిగి, 

“అంత దూరమూ వెళ్లి చాడు లేక | — 

పోయేసరికి, చెవులు 'రూడించుకొని | 
వచ్చాను? CM 

చెవులు తెగిన వెధవ 

లను తీసి వేస్తారు, ము త్రెదువ 

లతుణాల్లో చెవియాకు ఒక టి, 

అందు gl యేర్పడిన వలుకు 

బడి, 

చెవులు పట్టి యాడించు 
వశవ ర్తిని చేసికొను 

భూవ కాదు | 
| 
| 
| 

“లు గంధర్య యత కిన్న రులం | 

గన్నం చెవులు వట్టి యాడించు నేష 

లోక. నిర్వ, 4.22, 
కనిన స సాప్ త్రీ మాహానవాణులు 

చెవులు వట్టి యాడింపంగాలి 

విజ, 1,155, 

చెవులు బీటలు వాటు 
| 

పగులు, 

| 

ఈర చెవదూషణ విం జే 

నమ్ము, పోరవమున కఠకలుకర,. 

భార, (దో 8,292, 

చెవులు మూనుకొను 

వినరాని మాలు అంటున్నా ను 

సుమా అని సూచించు, 

ఏ ఆ చీక 

'డెనా చెవులు మాసుకుంటాడు.?? 

చెవులు సోకు 
సినబడు, చెనిబుడు, 

“ఎట్టి వార్త, చెవులు సోంకో నొక్కా 

వే వెట్టి కలంచిన, భంగి (దిప్పికొ నం 

దొడంాా మనము.” 

భార, (దోణ . 2.280. 

“పీక్రా క్యాస్ఫుటమధురరవంబు చెవుల 
నోంకినమా [తన్ , 95 

రుక్మాం. 2.1926. 

నాశన 

చబంతాడు 

బావిలోనుండి నీళు తోడుకు 
నేందు కువరోానించేతాడు, 

చేకటులు 

చేతులకు వెట్టుకునే ఒక రక 

మైన కడియాలు, 

చెకట్టుదండ 

చేతులకు కట్టు కళే దండ, 

వాకట్టు వం టి జి ఇక్కడె 
చేకటు. 

| లు 
““వాకట్టు బదనిక చేకట్టుదండలు.?) 

కళ్ళం. కాకు, 1.1184 
a 

చెక తి 
or 9) 

చేతిక తి, 
అలాల 
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చేక త్రికాడు “దభరయ్య దివ్యమ స్తక సుర ధేను; 
) తెసగం జేహనల నీనినయటు. 

జా ఏరుడు, భటుడు, పండితా, (పథ, పురా, పుట. 80, 

చ కలవాడు చేకూరు 

బలశాలి, ఉడారశీలి, 1. దొరకు, 

దాత అని శ, ర, 5 కలుగు. 

“నీరజగర్న రమావిభుం గడుం, జే కల ” లం ., 

వాం డటం (డతని చి త్రము లాసమ | లోకఖ్యాతి చేకూరు, 

రంబు వీసి, 99 క్వ, 4, 92, 
రుక్ళ్మాం, 2, 79, 

చేయు అడ్డు పెట్టు. దినకూలి, 

క్షా నగొమ్ము నాటునా కోమలపాణీ,. ఏదో వని చేయడం డబ్బు 

యనుచు జే కాచి” కీనుకొనడం. నెలకొలును 

వర, రా, బొ. పు, 49. పం కీ, టర కాదు, 

చే కానుక “బాపని యింట జేకూలికిని గొల్చి 

"కానుక, జీవించుచుండి.ి” 

“నాకం జే కానుక చేస సీన్ఫపతి పండితా, (పథ. దిశ. పుట. 14ర్, 

కామిని,’ శుక. 8,554, గచేకాలి గాని పని వెలగొని చేయు 

చే కాన బంట్లకు రాశి, గొనవచ్చు నే తేన కాలియే 

రా 
తక 93 బ'సవ, 

కానుక, చే కా చు దశా, 1.278. దం 

చేతిలోని డబ్బు, ఉన్న డబ్బు . చే కొణుదు 

ఆనుట, 
వచ్చ చెదలు, 

“తణితీపు పుట్టించి త్క్కి చేశా సెల్ల, శర, 

వడి వెట్టి రాం “దయ వారి జూచి,” చెకొద్ది కుంచము 

విప్ర, 4.16. | లందు వాటు లో నున్న 

చకురు .. అమరాల్యవ స్తువు, 

దొరకు 
6 జ న ళీ 

ఓ “కరత లానులక ౦బు క వల్య సంపద, 

చేకూడు 
'యింటం జేరినపంట యీవ్సీత౦ బు, 

దొరకు, నెర చేరు, ఓడల గట్టినమూాల మోడు తేనికుభంబ్బు, 

చేకూన 
శేకాద్దివంచ మేశేసభూతి.” 

లు! అం 
' 

| 
| 

చేతివిడలు, చిన్న దూడలు, 

చం దాః 157, 

చూ, చేపట్టు కంచము, 
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చకొను చేగోడీలు 

దగ్గర తీయు; తీసుకొను, ఒక తినుబండం, కోడివడలు, 
“మానము దూలనవాని... కొంద 2? కోడెవెడలు అ ని ద శీ 

పవతర భావ. యి లనేకం |. ణాంభం వాడుక, 
దీని ననునరించే కానవసాయి, చ చమురు ) చేకోం లాలి నెయ్యి - చెతిలో వేను కుం 

టారు గనుక, 

చే రకద్దః చే చాచు 
చెకోలు ఆశించు, సిదవడు. 

| చెకొనుట, “ఎవ్వారికిం, చేరన్. రానిమహాని ధాన 
చెగ గడ మునకుం జే వా-చితిం దొయ్యలీ 1” 

ఒక ఓవధి, ఉత్త, వారి, 5,155, 

ర్: శస టీ ప్ pe Ney చేగడియ (ప వలదు. rs 
పరమ, తి.157. పుట. 

చెచేత కుడిపించు 

న్య యముగా అనుభవింవ 

వాకిలి కున్న గడియ, చేతితో 
లీయగలది - చిన్నది, 

శుక, 2.127, శ ది 
యు, చెగ దేరు చేసినకార్యంబు చేనేత గుడి నేవ "చేటు; గడిదేరు, వీంచపటి త్థొల్టి (అప్పు 467, 

“మళడేరి వారలు సేసీనబే చేత,” చేచేప్ప 
తాళ్ళ, సం, 8.118, హ్ 

గ 

é 

చెగాను ె “పూల్రిం డుం చేచేస్క మది బుతు పెం చేతితో (తీప్చెగానుగ, | (ట్రైను మలడి గొని 
హరం 1.18, | చైష్టక్ష F గ 

| అరచి చగిండి | క. 
అలో ₹ 

' 
చేతితో వట్టుకొనగల గిండి- | రాధ, 2.105. 
కూజా చెంబు, ఇం. చేజేతుల చేసికొను దళా, ఈ&,97.. శ  న్యయంగా చేసుకొను, చేగొడలి భ్ “ey వ్యాపారంలో దిగి పా గండగొడ్డలి, చిన్న గొడ్డలి. . పోయావ్ జోజేతులా చేసుకొన్న దానికి 

భా, 9,467, ఒకరిని అని లాభం యే ముందికి చా 
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చేజోడి 
చేతులు. చేతులు పట్టుకొని 

వోవువాడు, 
“వీడ యించుక లేని చేజోడి 

బొజుగులి కవిక, 4.99. 

చేట కొట్టు 

ఇం శేపూూ చే దను, 

ఛాన్యం అయిపోయిన దని 
వేటను తటుటపవె వచ్చిన 

6 ౬ 

సలుకుబడి, 

చెటకొల్లారు 

(తీశాల, గృహావిశేవం, 

ఆంధ. భా, ద్వి, 1601, 

చేట చేరుప్పగా 

గోడకు చేట నానించినట్లు - 

కొంచె మేటవాలుగా, 

“చేట వేడవుగా "పెట్టవే పళ్ళెం, పడ 
గలదు వొ, 

చేట పెయ్య 

1, వనికి మూలినవాడు, 

క6పెబచదుటక చేట] పెయ్య ఇవాలును ల 

సొ, 

౨ దూడ పోగా గడ్డి, 

చర గంత కుట్టిన దూడరూపు, 

చేటప్పు 
వేబదులు, 

అందులో డబ్బయితే చేతి 

అవ్వు, ధామన్యయి తే చేటమ, 

చేట యెత్తుక వచ్చు 

తన్నుటకై వచ్చు, 

ఆడవాళు సామా న్య 0గా జ . 
చేటతోనూ, పొరకతోనూ 

కొట్టుటా, కొట్టుదు మునుటా 

అలవాటు, అందు వై వచ్చిన 

వలుకుబడి, 

“ఇవు డకనలగా రాదు చేట యతుక 

వచ్చు.” కుక 8.21, 

చేటలో పడినదిమొదలు కాటిలో 

పడువ అకు 

పు టి నదిమొదలు చచ్చు 

వణుకు, 

“జేటలోం బడినదిమొదలు కాటిలోం 

బడువజుకు, మనము (పత్యక్నుమయుగ, నిరం 

తరముగ ేడువవలనీన యీడుపులు 
మనస జూలంనా ఫి? సాకీ, 66. 

పూర్వ కాలం మంత సానులు 

వీండం బయట వడగా నే 

చేటలో చెట్టు అలవాటువై 

వచ్చిన వలుకుబడి, 

చటలో పడు 

పుట్టు, 
చూ, చేటలో పడినది మొదలు... 

వేటుకొలము 

వినాశ కాలము, 

ఈం హేటుకాల మెనం (టైతిపట్లి నంతియ 

భార, (ద్రోణ, 4.291. 

““నరకుం డి మ్మెయి, -గారించేం దనకు 

జేటుకాలంబునకున్ ౨) 

ఉం. హరి. 1.114. 

ఇది నేటికీ చిత్తూరు [పాంతం 

లో విశేషంగా ఉవయోగి 

సారు, 
అయా 
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Meets 

“వాడి కేం చేటుకాలం వచ్చింది ? చేట పురులు 

ఆంక్ మాట అన్నాడు వా, "అమాయకురాలు, వసిపావ, చెటుగాలము వచ్చు పూర్వం వేటలో పురుడు పొయ్యే కాలము వచ్చు, '  పోనుకునే వారు, 
చూ, పొయ్యేకాలము వచ్చు, ' వేటలోని పురుడు - శిశువు _ చేటుతీ ' వంటి అమాయకురాలు, అవసాన కాలము, ' “వేటలో వడింది మొదలూ” స్క, రా, యు 451. |! అని వలుకబడి. 

చేటుపడు “అఆతని౭ నోరి తపము, చేసె దట గారి! చచ్చు, భగ్న మగు, నీ వెంత చెట్లపువలా 15 వమా, ట్ 
చూ చేడ్చడు, | | 7న " చేటుపాటు చెడ్చడ్తు భంగపాటు చేటు చెందు, నొప్పి ెట్టు, 

వేం పంచ, 8,168... చెడు, 
| “కాలు వేడ్చడం దన కేల తీతు. చేటుపాటులకు లోనగు | ఫీమ, 4,82, 

ఇబ్బందులకు, ఇక్క ట్టు ల కు వాడుక లోనూ “కాళ్ళు 
లోబడు, చెడెట్టు తిరిగాడు” అంటారు, “అకటా! నీ విటు చేటుపాటులక  చేడ్చాటు | 

లే చె యున్నయిలాల . విం, తె కదా! | 
చూ, చేడ్చ్సడు. 

పుట్టినయిల్లు. జేర్చువగ లేచే,..౨? , చేతక తె 
శుక, 58,265, ' వ్ 

చేట్సాటు 
' “అతను వేతక శె అమరం కవవము, 
| గాంతలు,) 

"వేమన, లు 

భీమ, 8% | చేత కాని... 
చెట కొజీవి 

'... అనమర మెన, వర మెన, గ డై థి రు ఫీథ యె 

ల క చా రా గ్యు డు దుష్టుడు, కృత కాది, 
రొంవలకు సివృంటించువాడు, ' 

శర, 
కొొటువి అని కూడా తీట్టుగా చేతగాని మాటలు 
ఉవయోగించడం కలదు, పనికి రాని మాటలు, | 

{ 
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“ఆరకిెకే చేత-గాని మాటలు మాట్లాడ చేత తడాణదు 

వద్దు వొ! లవ్వు డివుదే అవని చేసితి 

చత గుండెకాయ యిదనా నను సందర్భంలో ఈ పలుకు 

అ ఎంత నమ్మించినా, బడిని ఉపయోగిస్తారు, 

వాల సంకల గాదు నేత గుండి! దానం చేసేటప్పుడు ధారా 

భార, శల్య, 2.897. పూర్వకంగా చేసే అలనా 

చే తడి యార లేదు టువై వచ్చిన వలుకుబడి, 

వని ముగిసి ఇంకా. కాసింత సో bap క. 

సె మైనను కాలెదు. అవని (వాడికి సం ధో లెక్క లేదు, 

చేసి యింకా వణ మనా ఇంశా నా చేతి తడి ఆరక ముంచే వాడు 

కాలేదు - చేతడి యారునంతే ఎదురు తిరగడం మొదలు పెట్టాడు,’ 

అవ్ అగ అ 
కాన 

సపు కూడా ప లే దనుట. కచమేణా ఈ వలుకుబడి ఏ 

వని ముగించగనే చేతులు ౮ ం 
కడుగుకొనుట నిత్య నై మి వనెనా నేవీ చేయక ముంచే 

అనే ఆరంలో కూడా వరిణ 
త్రిక కర్మలలో “అవ ఉవ థ్ 
లో ముంచింది, 
స్ప త్య అనుక నుట ఆచా చూ, చే తడి యార లేదు, 

రము, అది యాజు లె దనగా | ఆక అజ శే చత తీట కుండు 
"దొ (ప ర యిం కె చేయి తీరక పోను, తీరుబడి 

) ' లేక పోవు, 
ఆజ్ఞ వెట్టించి చే తడియార దిపుడు | ఇ జేతం దీజన 
దిని” శెబ్బంగి మోహనం చెనవేణి, తెంపు సేయం జెతం  దిజిసన్న 

గలిగి శా, మో, 1.5%, | దియా. 
4 4 ప జి ళు 4 91, శు క వ్, 

రూ, చే తడి యాజ లేదు, వర, రా, సుం, పు పం 

“చెట్టులC గట్టి నమ్ము మని చే తడి చత దిణు 

యాజదు చంపు సటు...) చేత అగు. 
రం | 
పంచ, వేం, 1.49. | ళ కదాని “స్ నచ్చటికి నా వతం దీణుదు,'? 

చూ, నేతేడి యాజకుండ, వర, రా, బా. పు 101. పం కి, 9, 

చ తడి యాజికుండ చేత తీట దనగా, చేత శా 

వనునెంట నే. 
దనుట, 

“ఇాలువ కుమారునిన్ వడుగు చేసీన సై 

వేశతడి యాజకుండలగాం బొలు పస చత నగు 

లారలగా.. 4?) వారవి, 2,105, చేయుటకు సమద డగు, 



చేత... చేత 794 చేత... చేతి 

ఇది అన్ని రకాలుగానూ చెత బట్టు 

ఉపయోగిస్తారు, ఆధారముగా చేసుకొను, 
చేత కాని వాడు, వాడికి చేత భార. విరా, 117. 

నవ్రతుంది, వాడి చేత కాదు చెతబడి 
ఇత్యాదులు, మం|త్రతం|తాదులలో ఒకరికి 

“అతని నంపీంచు మిప్పటి కితని చేతం, 

గాక యు౦డినం జూతము గాక 

యనిన వాం'స 5.194. 

చేతనపడు 
తెలివి నందు, 

చేతన బాలు 
తల బాలు, 

“తరంగమాలిక్కా నీతము లె నము శె 

ములు... . చేతనం బాలు వోయుగతి. 3 

వాల్మీ. 1.70. 

రా వేశతన్న( బాలు, 

చేతనించు 

కెలివి పొందు, 

చ తప్పు 

చేతితవ్వు - (వాతలో, 

చేత నయినట్లు చెప్పు 

ఎంత తెలి అంత చెప్పూ, 

“ఎబుంగకన్న నీ, ge నయిన ట్రింకం 

జలిన్సీ చెప్పు మనన్ ౨” కళా, గ్గ 15, 

“నేను చెయ్య లే నంజే నదరదు, ఇం 
కవరూ లేరు, నీచేత నయినంతవణ కే 

వేయి” 

..చెత పోవు 

, - చేత మరణించు, 

“కృ పాళ్వ లైను కృతవర్మ కర్ణ శల్యులు 

సీచేతం బోయెడువారు ని 

భార, కర్ణ, 2.122, 

CM 

కు గలుగునట్లు చేయు. అభి 

చారిక[కియ, 

“వాడు వేతబడి చేయించి నాడు. 

దానితో ఆ కటుంబం నాశనం అయి 

పోయింది 

చేతజీకము చేయు 

కీడు చేయు, 
క పాంత యగువుం తి తనకం, జేంత 

టికము6 జేసె ననుచు శితీంచి.? 

CRE 

చే తవులు 

దొరకు, 

చేతుల కనివోం గయ్యము సేత 

విలెడు...”) ఉత్త, వారి, 5.22, 

చేతాకు క్ట 
సాహానము, పొగరు, 

“నాతో. దలపోయక రో, పాతురతన్ 
(బతిన వట్టి తవనీ నాథ, (వాతంబు 

వినగ నిట్టులు, చేతాంకన చెప్పరంబు 

'సేవితి కంీ, ౨ ధార, (దోణ, 2,802. 

చేతా వాతా కౌని 

వేత కాని, 

“వాడు వట్టి చేతా వాతా కానివాడు.” 

క 

“కవాడికి చేతా కాదు వాతా కాదు,”! 

లన 

రూ, చేతాకాదు, చాతశొకాదు, 

చేతి క బు 
| 
| దొరకు, 



795 శోతి_ చేది వేలి. వేలి 

కా మిరనయసుదే చేతి కబ్చెను కొంక 

“సేమిటికిల) తాళ్ల, సం. 8.64. 

చేతికాయ 
వేనుకాయ, 

ఇలాగే చేతిదొండ, చేతి 

నోన, చేతి పుచ్చ, చేతి 

పొట్ల, చేతి బీజ, వేతి సాజు 
ఇత్యాదులు - చడై న 

చేతికి అంది వచ్చు 

సాయవడగల విరతికి వచ్చు. 
యు 

“సమయానికి కొడుకు చేటికి అంది 

వచ్చాడు గనక సరిపోయింది గానీ, లేక 

పోటే నానాబాధా పడిపోయేవాడుం) 
బో, 

చూ, చేతికి వచ్చు. 

ఇతికి ఎముక లేక 
భారాళంగా, చాన వరుడుగా, 

66వ్రల్రిళ్లి నెమ్ముక యింత యుండమిన్ ల 

పాణి, 5,258, 

చూ, చేతికి ఎముక లేదు, 

వడి ణే బతికి ఎముక లెదు 

అతి చానళిలు డనుట, 

“వాడి వీనికి ఎముక లేదు, ఆడిగినవాడి 

కల్లా ఆడిగినం తొ యిచ్చాడు)? 

చేతికి చిప్ప యిచ్చు 

నర్వనాళ నము చేయు, 

(ఛభష్ట "మొనర్భుు, 

“వాల్లే నమ్ముకుంయే వీత చేతికి చిప్ప 

యిచ్చి పంపిస్తాడు, 00 వా, 

చేతికి చెయ్యి నష్టం 

(ద్రవ్యం వవారకంనల్ల కలిగ 

నషం, 
గ 

బో 

| 
| 

దీనినే వట్టం అంటారు, 

కాలీయా, 72, 

చేత్రికి రాని 

అక్క_రకు రాని, 

“ఆలయక నాలుచట “పెరు గమ్మిన( 
౧ య 

చేతికి రాని రూక నావలె నల సంత 
లోన...) శుక, 2,580, 

చెతికి లోనగు 
దొరకు, 

“ేతిప పదార్భముం దలంచక చేరువ 

నుండినవారల్క, చేతి పదార్థము గోరిన 

చేతికి లో నానా తాళ్ళ, పం, స్, 209, 

చేతికి వచ్చు 

1, తనకు తోడ్పడుటకు తగిన 

వయసువా రగు, 

“వాడి కేం? చాడి కొడుపలు చేతికి 

వచ్చినారు.” Ch 

2, దొరకు, 

“డబ్బు వేలికి వచ్చిం దాలి వొ, 

చేత్మికింద.... 

అధికారము (కింద, యాజ 

మాన్యము (కింద, 

“అతని కేమి ? అతని చేతి (కింద బోతే 

డంతమంది పని చేస్తున్నారు. 

“త్ర ఊల్లో అలాగాజనం 

బె 

అంతే 

అతడి చేతికిందనే ఉంటారు, వాడు 

ఏ మయినా వేయగలడు.” వా, 

చేత్రి కీలుబొమ్మ 

చెప్పినట్లు వినునటి వాడు ఆ 
య కు 

నినునది, 



వేలి చేతి 796 ఇతి. చేతి 

“వాడు పెళ్లాం చేతి కీలుబొమ్మ అయి 

పోయాడు, స్ 

చెతిగరలు కనబడు 

తేల తెలవాణు, 

రాయలనీవులో నేటికీ వాడు 

కలో 

“చేతి గీరలు కనబడే నొద్దున 

"లేచిపోతిని, ” 

“వఠున్ర నేల పోయేటవ్పటికి 

వేతిగీ రలు కనబడినాయి.” 

అంటారు, 

“తన చేతి గరలు కనంబడల జనియె. 

(బథావతి రవాస్య సదనంబునకకా 

శంక. 4.88. 

చూ, చేతిగీరలు కనబడు. 

చేతిగిరలు కనబడు 

తెల తెలవారు, 

“వేతీగీరలు _ కనబడగానే వెళ్ళరా, 
సులువుగా వూరు చేరుకంటావులి వా, 

చేతిచమురు భాగవతము 
దండుగ వని, 

సొంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టుకొని 

చేయు సమష్టి వసి, 

CK 

భాగవత మాడించుటక. అగు. 

ఆముదపు ఖర్చు అంతా తా, 

నొకడే భరించడం దండుగే 

కదా? 

చేతిచిలుము వదలు 

డబ్బు దండుగ అగు, 

కరర వ్యాజ్యంలో దిగితే చేతి చిలుము. ad నద 
వదలడం తప్ప నీక జరిగే ఉపకారం. చెతి యదరు(వేతలు 

ఏమి లేదు,” 

| 

| 
| 

| 

| 
| 

| 
{ 

ల్ో, 

' నీచతిమోిదుగాే 

' అభిలాష. 

ఉక్క ఊల్లో 
' వేతిమోదుగా నడచేవేం” 

చెతి తీట మాన్సు 
భుజకండూూతి తొలగించు, 

“కలిగాం దా! నాకం గదనరంగ 

| మునక గలుష౦బుతో. జేతిగమి తీంట 
మొన్న.” 

ద్విప, భా కల్యా, పు 

చెతి నిమ్మపండు 

వశవ రి, 

అచుట్టాల సురఖి రాజుల చేతి నిమ్మ, 

కండు.) 

« 1474 

బహులా, న్, ఆ, 

చూ చేతిలోని వాడు, 

చేతి బంగారము 

అందుబాటులోని అమూల్య 

వస్తువు, ' 

తాళ్ల, సం, 9.219. 

చేతిబరువు కనుగొను 

వరాకమము రుచి చూచు, 

“నా చేతిబరువు గనుంగొనియెద 
విపుడ యనియి.'” భార, కర్లః 2.12, 

చేతివిడ 
G 

వి సిబిడ్ల, 

చంటిబీడ్డకన్న కాన వెద, 
౨ ద 

చేతిమీదుగా... 

వర్వచేతుణ క్రింద, యాజవూ 

న్యము,[క్రింద. 

“సీ చేలిమిదు-గా ఎన్ని కుభ కా ర్యాలోే 

జరిపించావు, ఈ ఒక్కా కార్యం కూజా 

జరగనీ ఆని నా 

వా, 

ధర్మశార్యా లన్నీ ఆతడి 

CM 

అదురు వేటు, 
ae) 



చేతి చేతి 797 చేతి... చేతి 

“లజ్ఞారోషభూపషి పితంబు లైన యా | “సజ్జనుని చేతిలోనియది (బవ్మాలో 

యో సారత్న ౦బు, నేతి యదరు. -వేంతలు కంబు.” భార. శాంతి. 6.298. 

తమక నూతనోత్సవంబు అగుచుల) చేతిలోని వాడు 

(ప్రభా, 5,69. 

నేటికీ రాయలదీమలో 

వాడుకలో ఉన్నది. 

ఈళరై0 శ్రిిచాం చిక్కి నప్పుడు నాలు గదు 

"రేట్లు వేసీ పంపితే చాజే దారికి 

వస్తాడు, UR వా 

చేతియద్దము 

ఉండి చేతితో 

కొనుట కను వయిన అద్దము. 

చెతిలో ఉండు 
వశవ ర్రి యె ఉండు, 

కళ వాడు నావెతిలో ఉన్నాడు, పం 

చెయ్య మన్నా చేస్తాడు. వొ, 

(సమాణము చేయు, 

“వా డీపని చేస్తా నని చేతిలో చేయి 

వీడి” కటు 
ర్ 

వేసి ఇప్పాడు.” వా, 

చెతిలో తడి 
చూ. చేతిలో తేమ, 

చెతిలో తేమ 
డబ్బు. 

“వేతీలో తేమ ఉంజశే ఈపాటికి 
యిలా ఉం డేవాళ్లా లి) 

“చేతిలో తేను లేక మెత్తబడ్డాడు 

-గానీ.. ౯ 

చూ. చేతిలో తడి, 

చేతి లోనిది 
వశ మెనది, తనది, 

చేతిలోనియది 

వేతిలోనిది, 

అధీనుడు, వశవ_ రి, 

“ఫీమధన్ఫుండు స్ శప్రలోని వాండ 

యదియ మాకం | బదుకక (6 చెరువుల” 

దశకు, 10.48. 

“ఇట్లు చేయలేని యింద! మో రెల్ల నా, 

చేతిలోని వార చెప్పు నేల 

(కఫా, 1.88. 

చేతిలో “పెట్టిపోవు 
1. అప్పగించు, 

“వాడు పోతూ పోతూ యూ పిల్లలను 

నా చేతిలో "పెటి పోయాడు, వాళ్లను 

ఒకరికి -తెచ్చేఫారం నామో దుందిం” 

చా, 

2, ఇచ్చు 

“వాడి కేదో ఒక దూపాయ చేతిలో 

చా, పెట్టి పంపించులి? 

చేతిలో ఉండు 

స్వాథిన మై ఈఆండు, 

“ఒకరి చేతిలో ఉన్నాక చెప్పిన వన్నీ 
వేయాలి కదా !?? వా 

(ఒకని చేతిలో (బతుకు 
ఒకరి ఆధారము మోద 

(బదుకు, 

“ఇ, చే తా నాతని చేతిలో (బదుకు 

వాంజే యాం జామి మాందటకొ 
ఆము, 4.218. 

“కరకరిజేతిలో బతకడం నా కిష్టం 

"లేదుట వొ, 

చేత్రి వాలు 

చేవాలు, 

భర 



చేతు. చేతు 798 రోతు__ జేతు 

చేతుల కసి పోవగా చేతులను తేల్చు 

చేతుల కసి దీరునట్లు, చేతుల చేతులు కడుగుకొను. 

నిండా (యుద్దము చేయు,) | “కర్కురికాముఖాగ, గళితగంధోద 
66వ్రోళ్చులక్షవ్సీ వో తు కంబుల. గంసవెరి, చేతులను చేల్సె 

Cre గడి న్ ,? & బాంధవశేణితోడ పారి, 2.20. 

భార, కర్ల, 2,800, చేతుల బట్టు 
“వేతులకనీ వేం గయ్యము, జీత వినిన చేర దీయు, 

యట్రివిధము చింతించి ననుకొలి 

ఊఉ, వారి, 5.22, 

చతులకసి వోవునట్లు 

చేతులక సి తేరునట్టుగా, 

“విరు వా రనక విరావేళంబునం చేతుల 

కనీ వోవం జెలేలి సీంపానాదంబులు 

సేయుచు మో6ందువారును.ి 

ఉ. వా, 4.229. 

చేతుల కాటి నిల్చు 

ఎదిరించి నిలువ గలుగు, 

ఈఈ __ ఏమియుకా, డయ్యక కొంత సేపు 

-పెనుథాకను చేతుల కాటి నిల్వువాం, 

డెయ్యెడం బోటుబంటునకు నెంతయు. 

గాతుకశకారి కాంజెటి (వ 2, కరి, 

చేతుల తీట 

భుజకండూతి, యుదేచ. 
య 

“నననీ కలవాఖీతి చేతుల తీట వోం 

బొౌడువం జాలు నేని... 

కుమా. 10.144. 

“చేతుల్క తీంట నిలుపరాక (తెభువనముల 

శేప్కుచున్న వాడు.” కమా, 11,108, 

చేతుల చజచు 
చేతులతో కొట్లు, 

“బ్లరువుర మదన్, 'జెచ్చెరం జేతుల. 

జఅచుచ్చు వచ్చెను గద! దూ అటంచు ' 

వనరుచు6 దమలోన్ ఎ ఉపా, 38,57, 

6కర్సీ త్త ల గానం లేక చేరిన నన్ను6, 

జేశుల. బట్టక చదరం (దోలుదురు ౨) 

వర, రౌ, కష్. పు, 490. పం కీ, 16. 

చేతుల లావు 

భుజబలము. 

“వడు సీ చేతులలా వెలటుంగండు.!” 

భార, (దోణ, 188, 

చెతుల(వేళ్ళ మడచికొనుచు 
నేడ్చు 

ఏడ్చుటలో ఏమీ చేయలేక 

పోవుట సూచినూ చేయు 
అజో 

చేష్ట, 

“మార్సి మౌర్చి చేతుల (వేళ్ల మడ ౯వి 

కొనుచు, నింక నెట్టమ్మ యంచు 

నయ్యింతు లేడ్య్వ.? 

ఊడ. హరి, 5.276. 

చేతు లాడించుకొంటూ 

వని కాక (తిరిగి వచ్చు.) 

“ఆ నీ కొడుక వళ్ళ కేం? వళాడు,. 

చేతు లాడించుకొంటూ వచ్చాడు)” 

నామ్. 

రూ, చేతు లూగించుకంటూ, 

చేతులార 

తనివి తీరా, చేతులకు నంతృ 

మగ % 

ల! 



చతు... చేతు 799 చేతు చేతు 

66చేతు లారంగ శివుని బూజింపంటేని, 

నోరు నొవ్వ౦గ వారికీ రి నుడువం 

డేని... భాగ, 10 

చేతులార చెసుకొను 
స్యయంగా శెలిసి తెలిసీ చేసు. 
కొను. 

66 చేతులారా చేసుకొన్న దానికి అనుభ 

వించక తప్పుతుందా ?) 
చూ, వేజేతుల చేనుకిొను, 

చతులు కట్టుకొని 

వినయంతో. 

/ 

చేతులు కట్టుకొని కూర్చుం 

డుట పినయసూచకం, 

వీళ్ళంతా యిక్క_డ యిన్ని మాటలు 

మాట్లాడుతారు గానీ, రెడ్డిగా రొచ్చే 

సరికి" చేతులు కట్టుకొని నిల్చుంటారు, 33 

వాం. 

చేతులు కడుగుకొను 
నంబంధము వదలుకొను, 

చేతులు కడుగుకొనుట ఏదో 

వని ముగించుటను తెలుపును. 

“ఈ పిల్లను అ త్రవారింటికి పంపించి. 

చేతులు “ళడుక్కొని, కాశీకి, వ్ 

పోదా మనుక న్నాను.” 

చేతులు కావు, కాళ్ళు 

(పొథేయపడునప్పుడు అను 

మూట, 

వట్టుకోవడం చేతుల శే . 
అయినా కాళ్లు పట్టుకున్న ట్లు | 

భానించు ననుట. : 

“వీ ఇలాగో ఈ పని చేసీ ఇట్టాలి, 

చేతులు కా నివి కాళు, వాడిమోద 

కోపం మాని పేెసెయ్ఎీ బౌ 

చేతులు తీయు 

చేతులు నొప్పి పెట్టు, 
లు 

“నిర స్తచాపు( డె, చేతులు తీయంగా 

మరుండు నెజ్జపయిం బడుట? 

నిరంకు. 2. 11. 

కర్ర రోజు రాసీ రానీ చేతులు పీసు 

న్వాయిఎి వాం 

దీనిది వచ్చినవే చేతుల 
య్ ॥ 

తీపులు, కాళ్ళ తీపులు. 

చెతులు నె త్తిమీదికి వచ్చు 

దిగులు కలుగు, 

దిగులుగా ఊఉ న్న పూ డు. 

కళార్చొని "రెండుచేతులతో 

తల వట్టుకొనడం అలవాటు, 

అందువై వచ్చినది, : 

“ఆ వ్యాజ్యం పోవడంతో చాడికి 

చేతులు చె తిమోదికి వచ్చాయి, వా, 

చెతులు పటి పల్కు. 
on 

అబ్బురముగా చెప్పుకొను, 
“బానలు చేతులు పటి పల్క_ంగన్ ౮ 

' చేతులు పిసుకుకొను 

ఏమి చే యుట కూ తోచక 

“భాగ్య -జీవతలార ! యిీబోరి  గడవం 

బెట్టే చుం జేతులు ఓ వీసికికొనుచు. 9 

ఉత్త, హారి, 7.185. 

చెతులు బయలూచు 

అం పాడుచువారు.. నా బయ 

లూంచువారులి భాస్కః యుద్ధ, 276, 



కేతు... చేతెం 800 చేదం. చేదు 

చేతులు ముడుచుకొని కూర్చుండు ' 

ఏమో చేయక ఉండు, క రవ్వ 

వ రాజ్బుఖు డగు, 

“అవసరం వచ్చినప్పుడు ఏదో చెయ్యాలి. 

గానీ, చేతులు ముడుచుకొని కూర్పుంకే 

యెట్లా PER 

చేతులు విచ్చు 

చేతులు వెల్ల కీల 

సిరననను తెలుపు, 

రాధి, 4.15, 

చత్తు లె త్తి (మొక్కు 

ఆదరముతో నమన్కరించు, 

క వసు ధొవిబుధు౦, ద చ్చప 

లాక్షీ మణికిక్కా ముచ్చటతోం జేతు శె త్రి 

(మొక్కి. నయంశకా,?) 

CHO 

వేయు, 

కుక, 2.42, 

 కఅఆతను న న్నెంతో ఆదుక న్నాడు, 

ఆతనికి చేతు లలి ముక్కా_లి.?? వా, 

చేతు లొగు 
nN 

దోసిలి వటు, పౌర్తించు, 
లు య 

“ఏ తలి కనక నె చేతు లొగ్గి నవారి,? 

డేవి, 1.17. 

చేతు లొడ్డుకొను 

చేతు లడు వెటుకొను, 
6 లు 

6ళవనిత్రలు చ ల్లెడియుదకంబున క( జేతు 

లాడ్డుకొనుచు.. 0 కళా, 6.229, 

చేతెంట 

వేతివెంట, 

(వతిచేతి వాడను నలకూ., 

పండితా, ద్వితీ, పర్వ, పుట, 450, 

కె దండ, చేయూత, 

(చ యె తి తెమ్మని చేదండ యిచ్చి.” 

ద్విపద, సారం, లి,11ర. పుః 

'చ దప్పిపోవు 

చేయి జాజిపోవు. 

పారబాటున అని ఫ్లము 

జరుగు అని కూడ, 

“ఏంత లే దింతె కద దీని కిట్లు అనకు, 

తాని పోయెను గాంత చేం దప్పి పోవ, 

“నేమి సేయుదు మని? హంస. 2,215, 

(a 
| 

అం 

చూ. చేదప్పు, 

'చే దప్పు 

చేయి దాటిపోవు. 

“చేదప్పిన కార్యములకు, వేదన 

| బొందుదురె...??” ఉత్త, రా, 4.105, 

చ దరిసెనము 
కానుక, 

చూ, చేద ర్సె నము, 

చే దర్సెనము 
కానుక, 

“నెమ్మి పీరీతిం జేదర్సెనమయ్ము లొ'సంగి.?? 

జెమి, 8.76. 

చూ, చేదరిసెనము, 

చే దివియ 
చేతి దివియ, 

భూ. చేదివ్వె 

చెదుకట్టు 

పీ త్తకోశము, 

' చేదుడు 
G 
 చేతికలు 

చూ, చేకోల, 



చేదు... చేవో 801 చేని. చేవ 

చేదు [మింగు చే నిమ్మపండు న 

సాహ 

అవథ్యమును సేవించు. 

కార్యము కనుక, 

“వందు (మింగాద వంచు జిలికి నవ్వె 

ఘృతాచి, మాయలా. డని త్తు మంజు 

ఘోష.’ వును 8,109, 

చేదోడుగా 

నపహాయముగా, 

“హని పాట సేయం జేదోడుగం చెం చెత 

ల్పలుకదోడుగ .) కామా, 272, 

“చూ, చేదోడు వాదోడు, 

చేదోడు పడు 
సాయ వడు. 

కళ్లూ ర్రిప్రె్య, జిక్కినచి తంబు దనక. 

జీదోడుపదన్ .” ధర్మజ, 44 ప్ర . శేకేపం, 
హరీ, డ్ త, 5,201. వు నై 

ల వాతో జ్, 

జూ, 
గ +. . 

సహాయము. : చేతిని మెలివెట్టు. డ్ 

చేయితోడు, వాయితోడు 5-దెచ్చెర -శీతెంచి = ను ల్ని బాయి 

అనగా వనికి తోడుగానూ, పుచ్చుచు.” 

వలుకు తోడుగానూ ఉండు. పండితా, ద్వితీ, మహి, పుటి, 126. 

ననుట. చే నెత్తురు కాకుండ 

66ద్వద్రి యదృచ్యానులాభ వె మె  యొదపం ర "క్టపాకము చేయకుండ, 

దోటపనికిం జేదోడు వాదోడు పాటు | (6. .అనూన క్రైర్యనిధి /. శావకప్తుత్రుం 

పడును, వజ, 2.106. .డికండు చేడు చే నెత్తురు గాక 

' యుండ వతినిష్టుర శాత కృపాం 
చెడొయ్బి ముకుళించు. భార... 5 జక 99, 

నలు. 
“వేదోయిన్ ముకళించి వీడుకొ-నె.ి? | చెపట్టిన మన్న 

జైమి, 1. 104. | "పొందిన బహూకృతులు. 

ర్ 

నకార్యమునకు పూను, అందుబాటులో నున్న వాడు - 

ఉన్నది, కరజంభలము, 

పం డెన పీబంటుతో 

సం, 112 ఛా. 67. 

చూ. కరజంభలము. 

తాళ, 

చెసీరు 

చేతిలో తీసుకొన్న నీరు, 
“వేసీట్ర చ త్ర రాజీవముల్ తుడిచి, 

వర. రా. యు, ఫు, 196. పం, 12, 

చను చెట 

చేలు. జం, 

“మియాట లేమా మోపాట లేమో 

యదియీ మోక బ క్తైను శాని చేను 

చెట యే మాయెనో ముడి మ్మట మేమా 

యెనో యది మోక బట్టదాయొ, 33 
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“కేరి వారి కరునే చేపటినమన్న నలు.) 
ళా 

తాళ, సం, 8150... 

l. (గహించు, 

“నీ పటంబు నీ మంత్రు లి, చ్చిరి 
ర్త 

నా కింతయు నీదు రాజ్య మిది "వే 

చేపట్టు Es బోయెదన్ ఎ 

భా, రా, కిష్కైిం, 180. 
౨. వధువుగా లేక వదునిగా 

పరి గహించు, 

““ప్రట్టితి వజాతనువునం జే, పట్టితివి 

ఫుకాణపురుషు భవనము...) 

భాగ, l. స్కం, 9, 

చెపట్టుకుంచము 

అందుబాటులోని అమూల్య 

నక వస్తువు, 

“కాల్సి నవారికిం జేపట్టుకంచమనవు.) 

తాళ్ల సం. 6.178 

చపట్టుకొమ్మ 
అ 

ఆధారము, 

కళ జ ద్రావారమునకు 6 (బాపు నె పుణ్య ; 

మునకు జేపట్టుకొమ .? 

ఊత, రా, 1.87, 

భోజనానికి కూర్చునే ముందు 

వి సరి వేయుచోట ముందుగా 

పీళు చలి అలికి ముగుకణజ 
aR) య గా ణు 

వేయు, 
“చూపట్రంగ గోమయమున, చేప 

టౌనరించి.? శుక. 2.80. 
శరా గ్ర య్యా యని శుదిమ-చ్చరణు 

నోతా చేవతాపు[కు బోస్మేరాగ్ని 
(ప్రభుం గూరుచుండ నిడి (మో ల్చేపట్టు 

గావించి న్కీరారం బండిన (_పాంతరాజ 

నపు దివ్యాన్నంబు నొక్కి 0త.. . 

పాండు... 4.168. 

ఇందులోని చేయు” వర్యాయ 

వదాలయిన జనదించు, 

కాపించు ఇత్యాదులు 

వేనితో నయినా ఇది 

(వయు క్ష మవుచుంది. 

చేపట్లకు వచ్చు 
(౧౧ 

కొొటాటకు వవ్చుు. 
౮0౧ 

“సి” వీడకా వెనుచక్కి పీంజె వదలకా 

జేపటకకా వచ్చినక 4?) 

ఉత. రా. 6.861]. 

చేపడవ 
చిన్న దోనె, 

పాంస, ఉ.]152. 

చెపడు 

1. దొరకు, 

. “జ్రడ్రధి కియ్యునికి చేపడడు గాక” 

విప. 2,65. 

“ఆ పసీండి గిన్నె యెవ్యరి చేపడి 

యెనొ వీరి నేల నీలుగులం చెట్టం, 

జూాపోపఠు గా? విప, ర, ౫8, 

2. అగు, కలుగు, 

“ శ్రీయును (చాయ ౦6 బు6 చెలియా 

జేపడును దుడికా.? 

హరి, ఊ త్ర, 7.106. 

రి, వశ మగు, 

“మాలని వేపడుటక్రు 9 

మార్క, 1.284, 

4, పట్టువడు., 

“పాండవుల్ చేపడిరేని చంపి? 

భార, ఊద్యో. 4.68. 
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చేపలకు చలి 

అనంభవం - చేవలకు చలి 

ఉండ దనుట, 

కృష స్, 75, 
వ్ 

చూ, ముసలి పడిశము. 

చే పావడ 

చేతిదమూలు, 

“జేపూవడల ముగంబులు తుడిచి 

కొనుచు” రఘు, రా, 2.838. 

చేపుణికిళ్లాడు 

తడవు లాడు, 
సుమతి, 98, 

చేపెట్టు మేయు 
చెంప దెబ్బ తిను, 

“హాని నయినా౭డ రామునిచే నొక చే 

సెట్లు "వేసీ, 9? చం రౌ, 5.60. 

చేపెపె 
6 

ఈనె వకు, న్న్న పెకి 

త్త ర్మ 

చేబంతు లాడు 

చెండు, బంతులు ఆడు, 
C౧ 

పుప్పవాటికలలోం బొదలందు వహ 

రించుం బంతేంబు మెజనీ చే బంతు | 

లాడు.’ (బ్రహ్మో, 8,80. 

చెదిడి 

వని, చేతిపని, 
““వపీనాఫి జనియించు నిసువు చేబడి 

గాదె భువన (పచారంబు పొంక 

పడుట. సాంబో, 4.21. | 

చేబదులు 

'లెక్ష (వాయకుండా తీసుకునే 
క్షు 

అవ్వూ, 

“చేదు లెనా తేవాలి పది రూపా 

యలు లా 

చేబాడిత 

చేతి వాడిన, 

చేబాడిస 
చేతి చాడిత, 

చే బార లిడు 

వట్టిచేతులు వాపు, అంగ 

“ఆ బలం బెల్ల సహాయంబు గాక, చే 

చార లిడిన6€ ెచ్చెదరె జూనకినిఎి 

ఫు, 4కిరి, పం, తి, 

శాం. 

వర, రా, కిషి పిపి. పు 

చేబారలు సెట్టు 

పాజిపోవు, అంగ లార్చు, 

మిణుమిట్లు గొన్న దృష్టులు మిడీచి 

మన్నీ లెల్ల, చెదరి చేచోరలు పెట్టు 

చుండి? రాజనగోే, 1, 46: 

చేబియ్యము 

తవుడున్న ముడి ని బియ్యము. 

నస్. 

చేబిరునులు 

చేతితో కాల్చే బాణసంచా. 
బిరుసు లనే పనిని నే డంటారు, 

రావి, 5.61. 

చేబుజ్జ లిడు 

బకరక మైన 'కొమ్మువంటి 

వాద్యాలను ఊదు, 

పరమ, 4,205. 

చేభోడి 

“నీడ యించుక లేని వేబోడిబొజుగులి 

కవిక, 4.99, 
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చేమంతిపువ్వు 

అలాంటి బంగారు నగ, 

చేమకూర శె త్యాలు 

అనంభవములు, 

తాళ, 
Sy య 
చమహ్తూరాజనాలు 

సం. 7.84. 

ధథాన్యవిశేవం, 

చే మజచు 

(వమాత్తు డగు, 

“రాముని తేజంబు రానణాసురుండు, 
వేమజ చుట యు నీత్సేంచి నూతుండు,? 

వర, రాయు, పు, 4584, పం, 10. 

చే మించు 

చేయి దాటిపోన్సు, 
“చే మించి యిటు నడచిన కార్య 

మునకు. 

వర, రౌ కిస, Op తిరి, పుం, 12. 

చమిరి పెట్టు 

పాలలో తోడువెట్టు. 
శళళలదండి పసీంబిండి కాంచి చేమిరిం 

బెట్టి, యొజఅంగకుం డంగందిట్టి యూుట్లి 

నొటి. 09 వేం, పంచ, 4.455. 

 చేమీదుగా 
స్వయముగా తన చేత, 

“అభిలకల్యా ణగుణ శ్రీల 

సెప్పి జేమిందుగా చెల్లచుట్టములకు, 09 

పాండు. 4.267. 

“మో వచేలిమోదుగా ఈ పుణ్య కార్యం 

కూడా "నె వేర్చి పుణ్యం కట్టుకోండి.) 

బా, 

చే ముంచి నేరము చేయు 

పూర్యక ముగా తవ్చు 

చేచేతులా చేయు, 

బు ద్ధ్ పూ 

చేయే, 

నా మనసే చక్క నె తే నాకం (బత్య 

చే ముంచి వేర మేమి 

తాళ, 'సం, 6.17. 

వము గావొా, 

చేసీతినో కాక? 

చేముటు 
8 

పనిముట్టు, సాధనము, 

“చేముట్లు నంటి జీవితంబుల 

పాండు, 2.66. 

శేమొగుచు 

చేతులు జోడించు, 

నమస్క-_-రించు. 

చమోడుపు 
నమస్కా_ర౦, 

చమోడ్చు 
నమస్క_రించు, 

చె మోడ్పు 
నమస్కారం, 

చెయనిది పాపము 
అన్నీ చేసె ననుట, 

| “శివలింగము దాల్చిన జన్య నివవాం 

| బేమెనం జేయనిడి పాపముల 
యా సుశీల, ఈ 

ఆము, 4.44. 

చెయప్పులు 

చేతిబదుళు, 

(వే యహూ లడీగి తెచ్చెద నంచు జని 

కాంచుం, గోడెమిండనిం దప్పుకోలం 

(మొక్కు శుక. 2.865. 

చెయ బెటు 
అ 

చేయించు. 
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“భోజనము చేయం బెట్టిన భూవనేణ్య, ' చేయార 

చుతకృకం బాపు సర్వ సంపన్న 

హసచుం' వి, ఫు, 4.266, Pt 
కా | “వేయార సీసేవ నేల జేసుట లేదుట 

శు యమ్ము | తాళ్డ, సం. 8.60, 
చేతితో వేసే బాణం, నోరార అనుటకు వర్యాయ 

| చండా, 2.88. . మగా ఇక్కడ మాత్రమే 
 చయలతి గను కనిపిస్తుంది, 

చేతి బలము శెలిసిళొను,  న్టీమని చేయార నీబంట నని చెప్పుకో 

“జేయలంతీం గని సనురమ్కు సేయుము | చేను? తాళ, సం, 10.2. 

ననుబోటితోడ. | చేయార్చు 

భార, (ద్రోణ, 4.248, | | 

దగ్గ “వాయుపుత్రుడు చూచువగ వృక్ష 

ఆగ *, | శాఖం జేయార్చి రెండుగా జీరి నవ్వు 

“ఫజచుం దవ్వుగ 6 జేయలంతి నిలు టయు. = ద్వి జగ, 207... 

చుక? "భార, అర, 6.872. 9, చేయి కదల్పు. 

చేయలతి యగు | ఉచేనుం దోడ్పడ నతసికిం 'చేయార్చ 
అదీన మగు, — వచ్చుశే శి) భార, (దోణ, శీ 291. 

“నా చిత్త మేకీడునకం చేయలంతిగా చే యార్చుకొనగ- లేక 

శేఫొద్దు నీయంద యలరుం గాత” న్గ క్రి లేక, అలసిపోయి, 
వారి, ఉత్త, 5.209, 

|. చ, యాడించుకొన "లేక, 

' వీటిలో మునిగిపోవువాడు 

నికు జేయలంతియె యీ యొడ |. చే, యాడించినప్పుడే పెకి 

యింక నీవు నిలిచినం బడ నడతురు.”) | శేలుట సాధ్య మగును. ఈ 

నిర్వ, 4.84. | అడించుకొను శక్తి లే దనగా 

నిస్పహాయు డనుట, 

చేయలతియా 9 

చే యాడక 
చేయి రాక, 

కకకాడినయము చే సాలసి కం సవికోధి | 

శిరోధ (వేలం జే యాడక మార్చు. 

ఈత. కొట్టునప్పుడు అలత 

- శేవంతవర క్లో. చేతులు 

వోయెొలి ఉ. వారి, 1.154. డం సాగుతుంది. బాగా 

“ఆతండు గయ్యంబు సేయం జేయాడక - టు చేతు లాడవు. 

చెడు,’ భార. (ద్రోణ: 5, 811. | ఆహ! సరోబాలీ, నో త్రవధార్షవమున, 

“వా ల్లీ కచ్చాలంశే శాక మునింగీ యున్నాండం జేయార్చు 

శేయాడ్డం శద ౨. వా, కొనయగ లేకలి డ్రైమి, 1,106, 
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చెయి కడుగకుండ భోజనము. 

చయ వచ్చు 

వెనువెంటనే, వచ్చిన చే తడ. 

“శ్రీపతి స కయి వేయి వాంచెదముల వుగా, 

*-స్వామియార గిం ప్ర కాయే 

వచ్చి, దళవిధ భోగములును చేయి గడు 

గక మిరు భోం చేయవచ్చు.” 

నందక. 47 పు, 

చెయి కడుగుకొను 

నంబంధము వదలుకొను, 

చూ, చేతులు కడుగుకొను, 

కోయి కాయు 

అభయ మిచ్చు, అడ్షుకొను, 

ళవముయున౦ంతచాని చేయి గాయక 

జయిం౦-బీల 

వర, రా, యు, ప్ర, 28, పం కి, 6, 

చేయి కాల్చుకొను 

వంట చేయు, 

“ఇంట్లో ఆడవాళ్లు బయట చేరడంవల్ల 

“నేనే “యి శాల్నుకోవలనీ వచ్చింది, సో 

వా, 

_“ఆవ్యవహారం 
చేయి (కిం దగు 

ఒకరిచే దానము పొందు 

స్థితిలో ఉండు, 

= -నూత్నమ, ర్యాదం జెందుకరంబు 

[కిం దగుట నా వా సంబు మో౭ చొట 

మేల్, గావే...ి 

గడు 

_ ఈబ్గంటివారిని. లేపి 

' గానీ ఒకరి ముందు చెయ్యి వాచి యొణి 

“దరె ల 

చూ, చెయి చాచు, 

౨, వేశారు, 

తాళ్ల, “సం, 5,109, 

చ యిచ్చు 

ఆసరా యిచ్చు, సాయపడు, 

యోనవనల దొంగ, 

బంటుకు చెయ్యిచ్చు పాపాతు "రాలు 

గార, హారిళ్ళ, పు, 168. 

చెయి చేయి కలుపు 

సమాధాన వజు-చు, 

“వాళి వీణ్ణి చేయి చేయి కలిపి వెళ్లాడు 
వాళ్ల నాన్న. అప్పటినుం-చీ సంసారం 

భాగ, స్కు_ం. రి, ' 

చేయి చాచు 

1, ఒకరిని యాచించు, 

వాడు బతికినన్నాళ్లూ ఒకరి కిచ్చాడు 

కాస్త కదటపడిందిం” 

చేయి చేసికొను 

తన్ను. 

“వా డేదోే అన్నా డని వీడు చేయి 

CAD 

చేసుకొన్నాడు.’ వా, 

చూ, చెయి చేనుకొను, 

చేయి జాలు 

అధీనము తవ్వు, 

నా చేయి జూణి 

పోయింది. ఇంక నేను చేసే చేసో 

'లేదుఎ వా, 

చూ, చేయి దాటి పోవు, 

చేయి తీరదు 

చేతిలో వని ఉన్న దనుట, 

చేయి వనికీ (పత్యామ్న్మా 

యంగా మనకు అనేకవలుకు 

బళ లో కనిపి నుంది, 

“నాక చేయి తీరడం లేదు. తర వాత 
రౌ, గింజలు వేస్తాను,” వా, 
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Cag 

కఓనాకు చేయి తీరనంత పనిగా ఉంది? 

మః 

చేయి తీరిక లేదు 

తీరుబడి లేదు, 

ఏదో వని చేస్తున్నా ననుట, 

“ఇప్పుడు చేయి తీరిక లేదు. తరవాత 

రావయ్యా, ఆ సంగ "లేదో చూస్తాను. 

SE 

చేయి దాటి పోవు 

మించి పోవు, స్యవశము త్తి 

పోవు, 

“ర విషయంలో నేను. చేయగలిగింది 

యేమి లేదు. ఆ వ్యవహారం అప్పుడే. 

చేయి దాటి పోయిందిలి వ్ 

చూ, చెయి దప్పి పోవు, 

చేయిదోడు 

నహాయము, 
“సృ బీయించు (బహ్మకు( జేయి 

వోడు,” ఫీమ, 1.44. 
చూ. చేదోడు, చేదోడు వాదోడు, 

చేయి మజచు . 

విధ్యు క్షధర్మమును నిర్వ 
_పాంవకుండు, 

66ర్చూ క్రో నిట్టి యెదడలన్, ఆయ శే 

మజువ నీకి పటుశేెర్న మగున్ .. 

కళా, 4, 191. 

చేయి మించు . 

అధీనము తవ్వు, చేయి డాటి 

పోవు. 
“ఆని బహు భంగులం దన బలాదిక 

దర్చవిజృంభణంబు ేర్పున వివరించి 
పె ననియె భోరున నా చెయి మిం చెం, 

రంగా 2 ఉక. 

“౪ వ్యవహారం నా చేయి మించి 

పోయింది ఇంక నేను చేసే "దేమి 

"లేదు ఎ! వా, 

“సే నప్పుడే ఆ నోటు పంపిం చేశాను, 

ఇక నా చెయి మించి పోయింది. మో 

చే ఇబ్బందు లున్నా ప్రై ఆధికారి 

దగ్గర చెప్పుకోవాల్చిందే. 00 వా 

చూ. చెయి మించు, 

2, అతిశయించు, చేలు 

చేయి యగు, 

“కోయి మించంగ వలెన్ జామి నీ కని. 33 

విజయ. లి, 115, 

చేయి మీ దగు 

తాను ఇచ్చువా డగు, 

...నూత్నమ్మ ర్యాదం  జెందుకరంబు 

a దగుట నా వాసంబు మో చాట 

మేల్ గాడే రాజ్యము సృమన్ సత 

తమే కాయంబు నాపాయ 

భాగ, సకం ర్, 

చేయి మీదుగా నడచిన 
ఎవ్వుడూ ఒకరిని దేహి అనక, 

ఒకరికే తాను ఇస్తూ బతికిన, 

“వేయి మిందుగా నడచిన వూర 

శాముండవు.ల) పాండు. 8.44. 

చేయి మునుగ జురుకొను 

_నంతృప్తిగా జ్య రుకొను, 

వాడుకలో. ఫొన్నివర్తాలలో 

“చెయ్యి ములగా జురుకొను' 

అనే వినబడుతుంది, 

చేయి మునుగ పాడి 

పాడీ సమృద్దిగా ఉన్న దనుట. 

కది వాడుకలో కొందరిలో 
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“చెయ్యి ములగా పాడి, 

అన్నట్లు వినవ నుంది, 
ap) ఆన్ 

“వాళ్ళ కేం * పదావులు, పది యెను 

ములు, చేయి మునగా పాడీ,” 

లాడు 

న్ా, 

అటో శనానామి. 

వయా యె శ్ 

ఇంత దుర్మార్గ మైన వని, 
౧ రా "తనరు నుహాభ | దదంతులరీతిం, జతెకి 

' నొడినీనం జేయీక తివినీఎ)” 
చేయుటకు చేతులు ఎట్లా 

వచ్చును ? 

“కళలు. దయావిహీనమతి ! 
యో పసీబిడ్డం గొట్లంగాం 

లాడె నీక? మను, క4.57. 
కల పిల్ల వాల్ల కొట్లడానికి నీకు చేతులు 

వెట్లూ ఆజాయ్. 0) లి 

చెయి వదలు 

రవ ణ బాధ్యతను వదలు. 

కాను. 

వహి వదలక  చేపటువారిం గాచు 
టల, య 

వర. రా, సుం, పుట. రికి, పం కీ. 15. 

చూ. చేయి విడుచు, 

కా నవాసి, 
PN) 

ఆయన చేయివానీ మంచిది, ఏ మిచ్చి 

నా నయ మవుతుంది.” ల్ 

చేయి వీచు 

ఆజ్ఞ దమొనగ్గు, (వోత్పహించు, 

ముదల యిచ్చు. 

“గే త ఫీకరముగ బాహు శె తీ తమ 
కంబున సేనకం జేయి వీచినన్ ఎ) 

5,14. 
వృకోదరు పెం గవియంగల. జేయి, 
వీచె నేనపం గాళింగవిభుండు గడల) 

భార, మ్మ, 2.70, 

యూరక 

జేయిటు. 

చేయీా చేయా 

చేయోక 

చేతికి దొరకక, 

“లేటి బాశైలు బిట్టు చెదరి చెదరి 
చేయోక పజ చిన.) వార, 1.శి. 

చయీోక తివియు 

చేతి కందక లాగు. 

ద్విప, మధు, పు. 18. 

చెయీత నీదు 

ఏ యితేరనహాోయం వేక చేతు 

లతో ఈదు. 

“చనంటి యీ భవవారి చేయోంతే 

సీదు.?) ద్విప. పరమ. 2.86, ఫు 
| ఈవ్రీచి మున్నీ రు 'సేయీంత నీందలి? 

భార, విరా. 4.218. 

చేయునది లేక 
ఇంకో మార్లం "లేక, గత్యం 

తరం లేక, తవ్పనినరియ. 

 “బయటంబడి చేయునది లేక యాకరఠరకు 

' మగిడి తుజము. దిద్దు చు.) 

: “వారల 
ఆము. 4.లెర్. 

నవ్వఅకుం (దోసి చనినం 

జేయునది లేక యిచ్భావి హారవిరోధి 
యగు నిజకలావారంబులం దలంచు 

కొని...) సుక, 2.10. 
' ణి 

చయూత 

నహాయకము, 

“యోనగబి ద్యాబల బు చేయూత 

గా)” నిష, 8.58. 

చె యూదుకొను 
చేతులను ఆధారముగా చేని 
మెనో ఆసించు, 
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66౭ ండొరుం. జే యూదికొనుచులి 

పండితా, ద్వితీ, పర్వ. పుట, 2/9, 

చే యె త్తి నమస్కరించు 

హృదయపూర్వకంగా బహూ. 

కరించు, కృతజ్ఞత లె తెలుపు, 

(“నా కొక జీవనం 

డాయన,. ఆయనకు చేయె తి నమస్క 

రిం=దాలి,?? వా. 

చేయేతము 

చేతితో తోడు ఏతాము, 
66ట్ర చ్యావిక్6 జేయేతం, బుబ్బుచు 

దంబళి యొనర్సి,” 

హంస, 1.186. 

చే యొడ్డు 

అడ్డు వె 

బరుల దశకి నకట! చే యొడ్డ 

కుందు.’ 

భార. శాంతి, 4,158. 

చేరగ వీలు 

దగ్గరకు తీయు, 

కల్ మునిం జేర బిల్సి 

-. జెమి రర. 

చూ, నేర దీయు. 

చేరగిల బడు 

ప శాంతి వీసుకొను, 

పాద్దున్ను ౦-ట పనితో సకమత మయి 

పోయాను, కాస్త చేరగిలబడి లే కానీ. 

ఏలు లేదు.” 

చేరదీయు 

దగ్గణుకు లీయు,. 

“అలన జేరందీ నిం) విప 4.88, 

కల్సించినవా' 

చేరబడు 

1. కలియు, ఒకటి అగు, 

' నోక్రప్పుం చాపములు సీవుం గొడుకులు 

నాలుర, చేరబడి పంచుకొందురొ ఖై? 

వాల్మీ, 2 2.100 

9, ఒరగు, చేరగిలబడు. 

“తదు చేరంబడినం బోయి రిండ్లకు 

వారల. నారా, పంచ, 100. 

' చేరబొంతల యాట 
రిక చాల క్రీడ, 

పండితా. (పథ, పురా, పుట, 460. 

చేరల గొలువగ వచ్చు 

(కన్నులు) 

విశాల మైనవి అనుట, 

““చేరలం నొలువల్గ వచ్చు కన్నులు 

| పాండు. 2.70. 

చూ, చెంపకు చే౭డేసి కండ్లు, 

చేశడేసీ కండు, 

చెరల గొల్వగ వచ్చు. 

చేర డంలేసి ఉన్న ననుట. 

“క్షోన్ను లంటిమా చేరలల. గొల్వలా 

వలయు.) విజయ, 1.181. 

చేరవచ్చు 

సమీపించు, 

“నీరజాకీ నిరంకకుల జేర వచ్చె.) 

నిరంకు, 4.98. 

దద నాలాలు టన లాలా ద 

ఒక చోటికి చేర్చు, ఒకటిగా 

ఇటు, 

| చేరవేయ 

| 
ఎల 
| “అవన్నీ యింటోకి వేర చేయరా.” 
| నె 

' ఉవిలా పలా పడిన వన్నీ ఒకచోట చేర 
య 

| చే వేల? బో 



చేరి. చేరు 810 చేరు. మేరి 

చేరిక యగు ' చేరుగొండియావు 
నమిపించు, శర, 

“ఆనయముం చేరిక యగుతటి నని. చూ, చేరుగొండి పళువు, వార్య వీడభయభరావలగతి యె,’ చరుచుక్క. 

ప్రభా, 581... పావట బొట్టు, 
చేరిక లొనర్చ్భు “కలువ పె యొడ్రాది కటశాధిపతి 

స్నేహాం చేయు, . వధూ, సీమంతవీఢులం రేపచుక్క. 93 

శారీ, వి, తి4ఉ, 65 వ్వ ర్రిళ్హ లొనర్చి తేనియల్ చిలుకల. చూ, శేన్చక్క. బలికి,౨? వాొం'స, 2.169, 
. చెరుడుబియ్యము చరుకోల 

' ముడి బియ్యము, 
చెలకోల, ఉత. హారి, కి.1కి 
వను 

దౌ జి అ థి కి వులను తో బే కొరడా ' చేరవకాడు 
వంటిది, 

భార, భీష్మః 8.284. ఓ సేనాని, 
భూ, చ దల, 

రామా, 727, 

చేరుగడ 
2, ఎకీమిోడు, అధికారి, 

శవ, 5.98. 1. ఆధారము, ' చేరువడు 
“వట్టి యపకీ కలకం జేరుగడ.? సీదించు. 

విప, 8.12. ఢు 

చేరువపంట ౨, చేరబడు దిండు, , “సల౦ 
“ఆ శిత శేణి కేయధిప్రని పాదరాజీవ ' అందు బాటులోనిది, 
యుగ్మం బులు 'సీరుగడలు.”) 

భాగ స్క, 1.257, 

చేరుగొండి 

క. తగుతాటక శై, 

వ. + - భుజంగకో టికికా, ఘటతనిధ్ధా 
నసీవు యుపకాంతుల చేతువప ంట.. 

చేరువజుచు 

శరం. 
చి రడుకండ్డు 2, చేర వచ్చిన భార్య, 

(బ్రౌన్, 

చేరుగొండి పశువు 
తప్పిపోయిన వశువు, 

(బోన్, 

వాంస, Tas 

సిదింవ జేయు, 
థి 

విశాలము లయిన 'నేతములు, 

చరెడు నేల 

కొది పాట్ నేల, 
“అకటా! వేశెడు -నీలకం దగ 



చేర్చు... చేటు 811 జేజు_ చేవ 

సహ్తాంభోధివేప్టీ భవత్, ...... రాజ ' చేజులకోల 

వమౌారుండు. 5 హరిశ్చం! దో, చలకోల, 

చర్చుక శర, 

పావటబొట్టు, చేలా గిచ్చు 

“వేర్పుక్కు_ల జేరిచి చిశ్రంబుగాను, 3) చేయూత నిచ్చు. 
పు 72. 

6 చేర్చుక్క గా నిడ్డ నిన్ని జాబిలి చ్చే. 

నీ ందూరతెలకంబు 'చెమ్మగిల్ల, లి 

మను, 11.5, 

“వొనిపె సీమంత వీధిం చ. 

యారు,’ ఆము, 6.128. 

చూ. చేరుచుక్ళు_ 

చెర్ల కోల 

“లకోల, 

వరాహ, 5.108. 

చేర్యచుట్ల ములు 
టై 

దగటిచుటాలు, 
౧ రు 

నిరం, 4.69. 

చేర్యారు 

నమోవించు, దగ్గ్వటువడు, 

6 వెళ్ళం ఖల్యంబున6 బట్టు కశళెపు 

సరుల్ చేర్వార నుచ్చె(శ్రవః కంఖా 

లంబం గద ల్చెలి 

నిరంకు, 4,125. 

చెటుకుట్టు 

ఒక రోగము, 

చేజుకోల 

చటుబొందు 

ఫొశుడు తోలువె్వుడ, 
రు లు 

చూ, చేరుకోల, 

ఇందు, శీ.27. 

చలు దొండముక్కు పడు 

ఎటు బారు, పక్వ మగు, అలై టి 

6ళచ్చ్వేగ్రి చేలాగిచ్చు. = + కలీ 

“దాొండముక్కు. వడియెం వాసంగుం 

వేక్? వ్ 4.19. 

“స్ప ర్రుసురుకొనియె దవనిక పొదలె 

| టెక్కు ప్రైసంగు దొండ ముక్క 

' వడియెం” 

'చేవగల వాడు 

శర. 
| 

కాశీ, 8.28. 

సత వంతుడు, 
Mee | 

చమూ, చేవబ | (అహ. 

f 

చవట్టి తిగుచు 

“నీక బలె వో. జక్క 
(న , 

వుచ్చెదొ యేమే గలదే యటంచుం డికి 

చెం జేవట్టి యా యంగనన్ ఎ 
కళా, 7.128. 

చేవ డించక 

చేతితో పట్టుకొని నలిగిపోవు 

నట్టు చేయక. 

వేవ-సారము మై, డించు 

వచ్చిన దనుకుంకే = సారవిహీ 

నము కాకుండ అనుట, 

6౯, ,, చేవ డించక కావడించి... 

పాండు, శిశిర, 
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చ వదలు ' చేవలతులు 
| 

నిర్మాశయుని చేయు; వదలి, 1, చేతి కందుబాటులోనివి, 
టు, 6చేవలంతు లగుచు దక్కును) 

(0) 

“ాలిశాని నెబఖుంగక చే వదలుదు చ 

వర, రా, కేష్కి, పు, 401, కుం 8, 

చవ బారు 

సత్త (వంత మగు, 

చెట్టు చేవ భారిన దనగా కలు ' 
లు 

యెబటు వెక్కి బాగా గట్టివడ 

౮; ే 

lL. సత్త (వంతే మగు, బల | “వెలువార నిచటికిం జే వాటు నేలం 
వడు, 

“వలపుల్ శేచి మనంబులం గరంచి 

చేవల్ మిజు లోనెన యా...) 

రాజగే, 1,108, ! 

2, ఏజృంభించు, 

“సుర నాథుల్ జేన మిజన్ సమి, త్కేలీ 
లోలత(€ గాల మేఘముల మాడ్కి_న్ ౨) 

రా, మౌ. 2.61. 

చేవ యెక్కు 
బఎలవడు, సత్త (వంత మగు, 

ఇక్క డం చౌండభూపతి. విహీన 

పాండు, 8.118. 

ఏ, భుజబలము, 

వార, 1.20. 

ఏ, నమూవము, 

ళం, శకం, 1,182. 

చే వాటునేల 

సమోావ పాంతేము, 

చేతితో రాయి విసీరినంత 

దూరము, 

గల వొక నిర్మలకమలాకరంబు,?? 

గ, హారి, (పథ, పం క్రి, 1729_80, 

చేవాడికాడు 

చేతి వెలకువ గలవాడు, 

గడిదొంగ చేవాండికాండు దోపుడు 
కాడు? -వేంక, మొన, లి1, 

చే వాడి మెజసి 

చేతి మెలకువ చూపి, 

“ద వాడి మెజనీ...ఆ న్న, ములకు బలి 
(227 

_ ఐటిలో 

వివేకతం చేవ యెక్క_ గా నెక్కు_డ్ 

వాసుదేవుడు ఖై? 

చవ యొసగు 

ఊ. హరి, లి.4, = 
సెం 

(వోత్సాహ మిచ్చు, బలము 

“బహువిధ చాతుర్య ంబులు శౌర్య ౦బు 

అక6 చేవ యొనంగ లి 

ఊఉ, హరి, 4,218, 

వరే, రా, యు, ఫు, 866. పం క్రి, 18, 
rt 

వార్చు 

చేతులు కడుగుకొను, 

“అందబు భుజించి చేవారు నవ'సర 

మున, పార్వ, 5,186. 

చ విచ్చు 

నమన్క_రించు, 
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విప్పు | చే సాచి అడుగు 

నమస్కారం, '  యాచించు, 
వావిళ్ళ, “వేయించె నెందతో చే సాచి యడి 

చే వెలు గిడి | గిన ట్రహ్మచారులకు వివావామలన 

క 

సా. బాగుగా కనబడుటకై కొస్త, 

వయసై న వారు చేతిని కను 
బామ్మ దగ్గర అడ్డుగా పెట్టు. 

కొని, 

“దీవించి యతని వదనము, చే వెలు 

గిడి చూచి? వార. 2.49. | 

పాసు 
చేవాలు 

1. సంతకము, 
| 

9, చేతిలోని రేకలు, . 

చే (వేసి నవ్వు 

చేతులు చబచి నవ్వు, 

“ఆ విదర్నుండు గెల్బె, ననుచు నొం ౪ 

డొరులు, చే (చేసీ నవ్వుచు కి 
| 

పీకింపళి? డింప, కలా 129. 
స వ్ 

చ సడలు . 
: 

చేయివదలు, 
| 

వసు, 6రిఢీ 

చే సరులు 

ఒకనగ, 
ళా 

| 

చే సజుచి నగు 

చేతులు కొట్టి నవ్వు, 

నవ్వునప్పుడు చేతులు కొట్టుట 

కలదు కదా! . | 
| 

“రాచూాలిం జూచి చెలులు, 

చే సనజిచి నగిరిళి? 

నెను, 2.46. | 

వచ్చిం చేసూ {99 

చె 
గలకల |. 

ణీ. 1.66. 

ద 

గాలము 

 చచ్పేదానికీ చేసేదానికీ 
సంబంధము చే దనుట,. 

చంకదుడ్డు శరణార్థి వంటిది, 

“చేసి నయది చపముకా మీ, శేసినయది 

గాల మనుట వృథ కశాకుందక లి 

విజ, 2, 189. 

చేసి పెటు i 
రు 

నెజువేర్చు. 

ర్మ పని శాసా మారు చేసి పెట్టిలే 

చేను చాలా సంతోషి స్తాను. 33 లా, 

వ్ర 
చేసిపోయిన కాపురము చూడ 

తాను వెడ్డపేరు తెచ్చుకొన్న 

ఊరికే తమ వచ్చు. 

“ఆ మహాతల్లి తిరిగి వచ్చిం దట నే, 

చేసిపోయిన కాపరం చూడడానికి 

బౌ 

చేసు వెల 

అసలు ధర, 

అది యెంత చే స్తుందో అంత, 

' “వీరము పాసయించి చేసుచెల కిప్పిం 

జాం. 5.860. ఇన్ ౨ 

చే సేత 
చే చేతుల - స్వయంగా 

తనకు తానై. 
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చేసినచేతనే ఫల మనుభ 

వంచు ననువట్టున ఉవ యో 

గించే వలుకుబడి, 

“ఫలంబు సీదింప నోపు చేసేత) 

పండితా ద్వితీ, మహి, పుట, 61, 

కేకుల అనుభవిసాడు.? 
“స్వయంగా వాడు "పే జేతులా తలకు 

ఉరి తెచ్చుకొన్నాడు. 

చూ, చే చేతుల. 

కున్నాడు, ఎవ శోం చేసారు | 

అని వాడుక, అలాేే “ఈ 
ఆ చేతో అనుభ _0 

అజాన్ 

విస్తున్నాడు”. వెంటనే అనే 
లన 

అర్థంలో ఇట (వయుుక్తం, 

యాతనిక నంతన సమహడెో 

బసవ, 5.181. 
“చేనేత న్యాడలు వృేయేనీ చాసలం గీ ర 
లతెక ₹౪మ వహింపన్ ఎ 

శో వా, 

కా, మా, తి.,146. 

“జేసిన నేరమి చేసేత గుడువ.?)” 

గౌ, వారి, దింతీ, పం కీ, 428 

చేజేతులతో వట్టుకొను, 
6 వేనేత్రం బట్టి, కమా 10.66. 

చూ. చేసేత, 

చేసే నొసగు 
ఒకరి కొకరు శేతులతో 
అందించు, 

య. ఒకరి చేతిలోని. 

పాత్రను ండవవారికి, ర! \ 
| 

| 

“ెండవవారు  మూడవవారికి 

ఇలా [5 మంగా ఇచ్చుట, 

“వెలువ లాందటు  హవువంభము 

లతో. జేసే నొనంగన్ ఎ) 
పోరి, 2.11. 

స్యయముగా అని వావిళ్ళ ని, 

నరిగా కనిపించదు, 

చొంగలు గురియు 
నొటిజొల్లు "కారు, 

..నోరం బొంగల్కు గురియ6గంల గడ 

లేక నడచె గుజ్జపుంబెజుల్ . 3 

కనిక, 2.79. 

చెక్కిళ్ళు వోవు 

నొట్టలు వడు, 

“దిసీ మె గందంగ(6 గెయగిట బిగి 

యింపల జొక్కిళ్ళు వోయిన సొమ్ము 

తోడు) యయా. 2.99, 

చెక్కు. చల్లి నట్లు 
రాగా 

. మత్తుమందు చల్లినట్లు. 

“గెలపల్తి యలో నున్న గొల వారు, 

మేలుకెనక ని దింప. 33 

వి, పు, 7.76. 

చొక్కుూటాకు 

వగుడాకు, 

యయా, వి.122, 

చొక్కు పెట్టు 

మతు మందు చలి మెవుజు 
9 అయ ౧౧ 

పంచు, 

వి, ప్ర, 5.164, 
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చొక్కూపాడి చొప్ప కాడి 

మతు మందు పొడి రెండెడ్డను. గట్టి (తోలెడు 
దశా, 1.260, దిండువంటి చొప్ప మాపు, 

చొక్కుమందు కర 
చూ, చాకవ్క_పాడి . చొప్పడు 

చొక్కు మడగు | ఓప్పుు సరిపడు ఇత్యాద్యనేక 
మై మజగు, వశము తవ్వ, . భావచ్భాయలలో 

(శు తెపు టంబుల శక్తి చొక్కు  “అడువా రసఫేట రూపింప చేరక 
మడంగం” శాశీ, 1.189. రుచులం బొప్పడకం?. 
నొక్కు వెట్టు | రంగ, రా, చాల, వు, 12, పంక్తి, 10, 

మత్తు మందు చల్లి మైనుజు చొప్పదంటు [పళ్నలు, 

పించు, 

“సురగి వచాడయాారిం బొక్కు_ వెటి 
' 

(A) 

తివొ.: 
పండితా, దింతీ ఫు, 215, 

చూ, చోక్కు_ పెట్టు. 

చొచ్చి వచ్చు 

మోది మోదికి వచ్చు. 

=. ఇందు, 4శ్రె, 

చొచ్చో యనిపించు 

తతజిమి చేయు, 

. మహి పు 

“వచ్చానకు లే దనంా నిచ్చటి. 

“శ్రతెం-చి యాత. డిచ్చిన మేలే, వచ్చి 

నది లాగుకొని మలి, చొచ్చో. యిని 

పింతు నిదియ నూ మత మనుచున్ ౨” 

వె జ, 8.99. 

చౌటచెట 

ధ్యన్యనుకరణము, 

చొడచొడ 
చూ, చొటచొట. 

చెత్త తెంచు 

రకేశింతు 

కా§. 7,606, 

సారం లేని (వళ్నలు, 

కంకులు వేసిన తరవా త్త 

జొన్నదంట్ల ను 
చొప్పదం 

ట్ల ంటారు. అవి చప్పగా 

ఉంటాయి. అందుపై యర్చ 

| డిన వలుకుబడ్, 

| “ఏమి టోయి! ఊరికే చొప్పదంటు 

'పళ్నలు వేసున్నావు *€ రిం 

చొప్ప బెండ్ల మంచములు 

ఒక చాల క్రీడ, 

వె, 

కా 
| 

| చొప్పణుచు 

| ఏర్పజించు; అనోపించు. 

చొప్పలా చప్పగా ఉంది 

| _ చొప్పదంటువలె సారవిహీన 
| మయిన దనుట., 

కట్ర కా వ్య ౦ 

ఉంది,’ 

చొప్ప లా చప్పగా 

వ్యా 
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చొప్పాడు 
సత్యము చెవ్వు, 

“కీడున కడ కించుకయుం గేకయ 
భూపతి యింట6 బుటి చొప్పాడక 

లు 
పాపజాతి వయి తక్కట EL 

భాస. రా, అయో, 90, 

చొప్పు మార్చు 

మ (తోవ తప్పించు, 

“తప్పు త్రోవల నీరీతిం బొప్పు మార్చి.) 
కా, మా, 4.50. 

౨. తావు మార్పు. 
“రతి శాం తౌంగనా చేత్రక్కోణని 

కాయంబుల డా౭చి తద్గవళినున్ దా 

బూనెనో చొప్పు మార్ప ననన్ 
వెల్వెలం వాలి దీపకళి కా| బాత ౦బు 

శాతోదరీ,? మను, 8.56, 

ఏ, వేషము మార్పు, 

“చొప్పు. మార్చితిం చెన్కు_. చోట్ల 
శా|కవఫీలి, నావారు గనలేరు నన్ను 
నరసి ౨)” కళా, 8,166. . 

చొరబడు 

(వవేళించు. 

వాడుకలో బొరబడు అని విన. 

వస్తుంది, 

చెర జోటు లేదు 
తలదాచుకొనే చోటు లేదు, | 

ఆశయం లేదు, 

వొరయోటు లే దంచు సొమ్మసిల్లు ' 

చును, బస, 6.165... 

చొరపోతగా 

ఎడ తెరకి లేకుండా, 

(బోన్ , 

చొరబాణజు 

వచ్చు, 

“సందు “సందులం చెజపీగనీి చొరం 

బాజీ మధురసమిళిత పఠరాగళా 

గంబులీః 

విప, 8.88. 

చొరబెట్టు 
(వవెశ పెట్టు, 

(టౌన్, 

చెరనకాడు 

(వ వేశించువాడు, 

' చొరవ చేయు 

సాహూాపించు, 

మాటా, "75, 

'చొరవడ 
| 

చొరవ, సాహాన 

' (టౌన్ , 

చౌరుదల 

“మొదలు, 

చిొజచెఅ 

' “వాఆచొఅ నెతురులు వడియటి 

హరి. 10.184. 

చొల్లువాజుడు మాటలు 

సాలుకబురు, వటి వ్యర్థ 
లు లు లు యి 

(వతావాలు, 

. “చొల్లు బారుడు మాట తెల నేమి 

టికి, బస, 6,171. 
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చో టిచ్చు 

1. అవకాశ మిచ్చు, 

“ఘన తేజంబున నొప్పెద్య రనుచుం 

జోటిచ్చి మళ్కులాఖ్యలు వినియెన్ ౨) 

కళా, 4.48, 

9, ఆశయ మిచ్చు. 

ఓజ్లీను అవూళ్లో బతుకు లేక బట్ట 

బుజాన జేసుకొని వస్తే అ అత డింత 

చోటిచ్చి నన్ను ఆదరించాడు, అతనిశే 

"బ్ (దోవాం ఏలా తల పెట్టను రి) 

"వేటలో సాయుధు అయిన 

వేటగాళ్లు ఒకవై. పుంటారు, 

మరికొందరు డహలు మొద 

లైన వాద్యాలతో శబ్ద 0 

చేసుకుంటా మృగాలను 

వారివై పుకు తోలుకొని 

వస్తారు. దీనినే చోపుడు 

వెట్టుట అంటారు, 

“ఫాలము చో పుడు'వెట్ల న. న్నెలవడ, 

లక్కు సెల వొసంగిన ర పహాళి చిత్త 

చ మితి శుక, 1 257. 

చొటు బయు | “అగ్నియంతేంబులు _ముట్టించియు 

సొన మిచ్చు, | రొద మిన్ను ముట్టం జోఫు వెట్టించిన. 1 

ఖు శాళ్గ, సం, 4.157, | మను, 4.87. 

చోటు చేసికొను ' చోపుదారుడు. 

అగ్రోయ మేర్చరుచుకొను., | వెండిజె త్తం పట్టుకొని 

“వా జేదోఆ మాటా యా మాటా రాజులముందు బరాబరులు 
ఇప్ప వాళ్ళీం టో చోటు చేసు 46 ఉనకు 

కన్నాడు వొ, చెపు సవకుడు, శాన్ 

(4 ా 

ఆశ్చర వడు, చూ, చోపుడువెట్టు. 
“అచటి మహీనుకం జో ద్యపడుచు”, 

చ నిరంప. 4.6, | చోరస్వదేళము 

చోపిడు అనంభ వము, 

పొరదోలు, కలతే పెట్టు: దొంగకువ శే మ 
ఒక1_ ళు, దొంగతనం చెయ 

చోపుడుగోల హన 
| కురు మానడు కదా, 

వేటలో మృగాలను సొపు రాధ, 419 

కుషయూగించే కఠ, 

రోష "వై లా చోఅబుడుత 

పుడు టు  చేస్రపిల 'చేవలవంటి. కను 

ఒకచై న్ పునకు త్ర లు క్రొ సి: న 
a | Mo ॥ 

వచ్చు. లున్న = 
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ఈ సేనినను నాతిరొ |! 
నో “న న్నిటు వొక సెనిన | 

చ్ అవాడు ' యేగతి నోర్వ వచ్చుణే ?' 

చాల సెవకుడు, 
రాజగో. ల.9. 

చాళము విజుచు తెజుగున దౌకపడు 
జవ |; 

జొ న్న లను శిలాలుగా వేచి కాక అను. 

నొ. మత్స్య. 1.151. 
“పాదరసంబు మరించుపంతంబునం,. 3 

జోళంబు విబుచు -లేజంగున”) చెకపజచు 

ఊఉ, హరి, 8.71, చాక చేయు, 

చోళవాళిక కాక వేళవాళికి | చాక సేయు 
పాం “ర చేయు, 

కర్తవే 2 ఉదయ చూ. మొక 

జీతమున కే కాని, కాలమునకు చొకాడగుది 

నీవ క రవా? _ నాలుగువక్కలు తీర్చిన 

జొన్న లకూలిశే కాని జీవిత. 
పధానమునకు నీవు క ర్హవా? 

అని ప్రభాకర శా(స్త్రగారు, 

నిశితంగా కేల బేదు, 

“చోళవాళిక శాక మోేణితలేక్క వేళ. 
వాళికిం గర వే 92) 

పండిళా, ద్వితీ. మహొ, పుట, 184, , 

చౌక అగు 

చులుక నగు, 

“కారు కాలానం గలిగిన గారవంబుు ' 
జాకయె తోయ శరదృతు సౌష్టవ 

పాండు, 4.42, ' 

అనే. 

మున?) 

వాడుకలో.___తక్కు_వ వెల 

ఆరంలో వరిపాటి, 
థి 

“వంకాయలు ఈ కాలంలో బాగా. 

చాక అయినవి 

చౌక చేయు 

చులుకన చేయు, 

““సాహిత్యమార్షంబు జా కం 

నాడు? 

జేనీ న 

నిరంక, 2.84, 

“ఇందుల చౌటిపడియ లూహింప, 

తంబు క్షీ రాంబునిధి పుట్టినిండ్లు.” 

మె... 

ఇనువదండము. 

' చౌకాలిపీట 
నాలుగుకాళ్ళ రీతు, 

చెొటిపడియలు 

చౌటినేలలోని చెలవులు, 

నిటికుండములు, 

నిర 

పండితా, ద్వితీ. పర్వ. పుట. 241. 

బస, 7.181. 

చౌటుప్పు 

చాటి నేలలో తే లేఉవు. 

చొడోలి 
అంెబారి, 

రూ. చాడోల్వీ చాడోలు. 

చౌదరితనము 
గొప్పతనము, 

(సుక, 2.414, 
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చౌపదము ఛస్తే... 
ఒక గీతి నిశేవము, "ఏంత కష్టవడినా, ఏ ) మయినా, 

చొప పట _ మాటా, 1రి&, 

దుముకుట. “ముక్క చెక్క లుగా, 

చొరు కొట్టు. . జంకించు | 

లొట్టలు చేస్తూ ఆస్వాదించు, _ జంకునట్లు చేయు, చెదరగొట్టి 

“విరులు సీగ6 చాల్ని కళ్పూరపవీటం |. పారదోలు, . . 

జౌరు, కొట్టుచు, ఏ0 ఆము. 2,"8, | “పాతకంబుల జంకించు . బహువిధ 

“గాంటు “వక్కలు చావ గొట్టుచు. ముల.) .. 

నమలీ,? య జంకె యొనర్చు. 
అష్ట, కల్యా. 2.82. పు, భయపెట్టు. | 

రూ, చారు గొట్టు, 

భయ చెటు, 
అయిదు, ర 

రూ చవ్వంచ, చావంచి, జంగగొను 

చౌవీధి |) దాటు 
చాకు, జంగనడ 

రూ, చవువీధి, అశ్వగలి తిలో భేదము. 

చౌెషషికళలు జంగనడక షః 
© 

రా శ్ ర, 

చౌనాల జంగనడపు 
చతుళ్ళాల. ఏ యా జంగనడక, 

చొ పీతిబంధములు జంగముర్లాలు ॥ 

ఎనభై నాలుగు రతి బంధ | జంగ ము గ్ర 
విశేషములు, జంగిలికాయ = 

వ. వశువులను కాచు. 

ఛత్రచామరములు | “పసుల జంగిలికాయ యాకు దున్నం) 
గొడుగు, వింజామరము, జం, 

పండితా, (పథ, పురా. పు. 290, 
గొజ మౌలి...” HY 
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జంగుబిలి జం తబొమ్మ 
గ 

అడనిపిల్లి , కీలుబొమ్మ, మాయలాడి, 

జంటిరై క జందెపువాటుగా 
ఒక విభముయిన రవిక, జందెము (వేలు బాటముగా. 

రాధి. 1.99. “ఖడ్లంబు తో నొడిచి, తీసుక వాని 
జండా పీ డిపేయు జంచెపువాటు గాగ)? 5 19 

వ-రాది అగు, వర, రౌ, యు, COD 887. ౨౦+ Ua 

“ఊరంతా అప్పలు చేని శెల్లాశేసరికి | జందెములు (తెంచుకొను 
వాడు జండా పీకేశాడు, వా, కోకముతో చేయు చేవ, 

A, 

జండా యెత్తి వేయు జంధ్యాలు తెంచుకొని. 

వరారి అగు, సన్యాసి నై వోతా నని బెద 

చూ, జండా పీకి వేయు, 

జంత పట్టు 

వైరునడువము కలుపు పోను 

టకై దున్ను, 

జంతమాటలు 

మాయనూటలు, ' 

జంతిక చుట్టు 

మురుకులు, ము చాట లు, 

మణుగుబూలు అని వేరువేరు 

పాం కాల్లో వ్యవ హరిం చే 

వీండివంట, 

జిలేబీ అని (బాన్ - సరి అని 

వించదు, 

జంతిక పుండు 

అనేకరం[ ధా లేర్చడే కుజుపు, 

నెలల కుబుపు, 

జం(తగాడు 

యంత్రం నడిపేవాడు, 

రించే అలవాటుపె వచ్చిన 
రా 

పలుకుబడి, 

“ఆసపడి యేమి కోరిన నా(గహీంచు, 

జంచెములు (చెంచుకొని తద్ది జన్మ 
ww 

కులుండు,?? శుక, 4.109. 

జంపు నడప్పు 

ఆలన్నము చేయు, 

“సీ వేల జంఫు నడెదు, రాజే మా 

జాడ కిందు రాకేందుముఖీ[ి 

విజ. 2.18. 

జంపు చెల్లు 

(వాభవము తన ఆనతి 

నడచు, 

చం. రా. 2,24, 

జంపుమాటలు 

జాగు చేసే మాటలు, 

కుజ, 1.102, 

జంపువలపుబేరము 

కాలహారణము కోయు (పేమ, 

తాళ్ల, నం, 12,145, 
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జక్కి_ణి గొను జకొ)-ను 

నాట్య మాడు, దొరకు, 

చూ, జక్కిణీ... | “పలిమెడు మహిసాథి (పతిదివసంబు, 

జక్కు గావించు మలవారునకుం [దిసంధ్యల 'సమర్చింప, 
నొక్కు_ సాం డెట్టును జకొ_నకున్న, 

చెక్కి. వేయు, గ్రక్కున మేని క్రీడలు కోన్?) 

“మే దినికీం జచ్చితి శా ర్రవీర్వభుజు 

పం కిం జక్కుు -గావించితి.?) 

పారి. రీ,రి4, 

జక్కు. జక్క-ను 

ధ్వన్యనుకరణము, 

శోమా,. 11.155, 

జక్కుల టోనము లగు 
భోజనళూన్య మగు, భోజనం 

వట్టి దగు, 

కొన్ని వరాల వెండి ండ్డ లో 

అరివేణి కుండల నెత్తుకొని 

బోనాలు 

అలవాటు. ఆ కుండల లో 

బోనం మాతం ఉండదు, 

అందుచె వచ్చిన దని అము క్ల 

మాల్యద టీక, 

జక్కు- లనగా యతులు, 

యవీ.ణీవిద్య గారడీవిద్య, 
శాబట్టి ఊర శే నామకార్థం 

గా ఉన్నట్టు కనిపించు కే 

“కాస్ అన లుండని మాయా 

భోజనమే అనుట కూడా 

కావచ్చును, 

““బోనంబు (ప్రజకు జవ్క_ల, బోనంబులిె 

య యె (బౌ యి స గయమి 

వృష్టిక ల ‘4 126. 

బోనాలు అనడం. 

పండితా, పురా, 125, పు, 

| జెక్ లుపృ 

ఏనియోాగించు, సవరించు, 

చూ, జకొ్క_ల్పు, 

జగజంత 

గయ్యాళి, మాయలాడి, 
“కు కార! జఇగజంత యని తెల, 
వారుటం గని భాను కేళిన సతికి 

జనియెక ,? హంస, తి, 248, 

జగజంపు 

ముత్యాల కుచ్చు- పెద్దది. we 

జగ జెట్ట 

జగ'దేకవీవడు., 
హర. 8,92. 

“జెట్టి సీ ంగారించుకె నే టప్పటికి 

పట్నం కొల్ల పోయింది? సా, 

జగజోలి ఏల 

(ఈ) జంజూటము (ఈ) పీకు 

. లాట ఎందుకు? 

ఎనరి నంగతో మన కెందుకు! 
“బాలు చాలును వట్టి జగబోలిమాట, 

వాలింపుమాలి. రంగ, రా, అయో, 
“ఎక్కడి జగజోలి యటంచు నెరనీ 

వన జూతురులి కుక, 8.127. 

“ఫలము వారలా కాక పనిమాలినటి, 

చలమువారలా వటి జగవోలి యేల. 

ద్విః పరమః, 7 

PS 
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జగడగొండి ' జెగబంటు 

కలహాశళీలి, - గొవృభటుడు, 
జగడ మాడు ' జగబిరుదు, ముండ మొజ కొట్లాడు, "దెబ్బలాడు. '  విరాధివీర బివద ముండినా జగడాల చీలి __ రనాథవలె ఆ శోళించును జగడగాాండి, అనుట వై వచ్చిన వలుకుబడి, 

కుక్కు, 40, పేరు గోవ్చ డారు దిబ్బు జగడాలమారి ' వంటిది, 
_ కలహారీలి, ' “జలిరుదు ముండమొజయుం దవే జగడించు 

ని వెటులంచే సుధాకిరగధ రా 133 జగడ మూడు 
| 

నిరం, 8,16, 
“...వృధా జగడింపకుండు,)3 జగ మగడ్రు 

జైమి, 5.209. ' గావ్వశరాంుడు, 
జగదొంగ 

అచ్చ, యు, 65, గొవ్చ దొంగ, జగ మెఆీగిన _దాహ్మణుడు జగసీలి పిసాళిజంత _వసిద్దుడు, 
గయ్యాళి, థూ దురాలు, “జగ మెలిగిన (బాహ్మణునికి జంటబెం హాం ' చేలా క 

॥ 
జగనగా జగ త్స ఖ్యాతు, జ్ చా 

మాయలు నటించు, క సాళి జగ జెట్టి : జంత - గావ గయ్యాళి, | “జెవవు గట్టినజగాజెట్టి వీవా?, “జగనీలి పిసాళిజంత య, మ్ముద్దియ,?' (శని, 4.86, పాండు, కీ, 71, ' చూ, జగ జెట్టి, నీలి అనుటకు__ ' జగిలెకాడు 
“ఎన్ని "నేరిచితివే మటుమాయల నీలి ' త్రో డల్లుడు, శాన,” సారంగ కరతి. 

చూ. నీలివా రలు, నీలియేడుప్రులు, , జగే యను చౌ అవహానాసనూచాక్ర మెన 
జగనొబ్బ గండడు స్ట న్ా డా ధ్యన్యనుకరణము, జగదేకవీరుడు, 

కన్నడం, ) ఇదొక బిరుదు, 
| 

క్ట “అదిర మత్స తి వచ్చు వేళ నీ కినుకలు 
(గండ=వమగడ్తు, బబ్బ = ఓక, సాద విచ్చట జో యన నాతండు భీత 

 చితుం ఇ," 
అతి కూ శుకం 8,196, 
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జజ జరక తై జట్టి యాడు 

మోనగ "కె, చేర మాడు, 
శర హార, 1.20, 

జజ్జర కాడు | జట్టి యిచ్చు 
మోనకాడు, నరికి నరి వ్మికయించు, ఇచ్చు, 

జజ్జుకొను “న్యా భామల జట్టి యిచ్చి తన పట్టిన 

బలహీన వడు, | యట్టి కడిందినేమమం,చా నటీ కొన్ని 
జటిక తె నా కవివాతంబుగ నిల్చుకొన న్మనంబు 

రి ౦ లోన్, $9 కథా, 6,97. 
మారు'బేరక క్రై, 1. రూ, జట్టి యిడు, 

జక్ట కాడు ' జిట్టీ పెట్టుకొను 
కొనువాడు; న_ర్తకుడు; ఓడ తగాదా వేసుకొను, 

నడుపువాడు జూద! వాడు ఏ చిన్న సందు దొరికినా జట్టీ 
మాడించువాడు, పెట్టుకుంటాడు.) వొ, 

కాను, స్వా దీన వరయ సావానము చేయు, 

కొను, “మా సందులో పిల లంతా జట్టు 

టి గొను కట్టన ల్! 
టై 

టె జడకుచ్చులు 
1, పోటీ వడు, జడలో కొనన  పెటుకునే 

“విలా సమల వేతం దార జట్ల ఆభరణము. © 
గొనుచు.?) . శ 

కవిక. 1.21, ఉడక జ్ర 
9, విలుచుకోను., కొల్హ లలో ఒక నిజేవం, 

తన ని ండుజవ్య్వ నము నిలు విచ్చి జుట్టి జడ గట్టు 

గొన్నది,”’ వెండ్రుకలు ఉండలు కట్టు. 

తాళ్ల, సం, 12,57... నెరుల్ జడగట్ట్రలగాలి. విప్రం 70. 
జుట్ట దక్కు. రూ, జడ కట్టు. 

అమ్ముడు పోవు, చేరమునకు జడ గొను 

కట్టుబడి యుండు, జడగట్టు, 
“దాసుండ నై జట్టి దక్కు శవీంచ మటలు జడనొన్న పీంచం 
చున్నా6డ ల) 

గ్ పారి, ద్వితీ, పం కి, 1580. 

సరులు గలుగు చెటుపలం దణ బొడ 

యా, 1.102; 
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కా 

జడ చిక్కు దయ్యముచందము జడ(ప్రత్తి 
బంధిత మై ఎటూ వెళ్ల చే 

నట్లు, 
| 

దయ్యాన్ని మంతగాళ్లు తల 

మోద కొద్దిగా వెండుకలు 

తీసి జడ చ, అందులోనికి 

దయ్యాన్ని ఆవహింవచేసి జడ 

క్ర _క్ర్తిరించి వేస్తారు, అందులో 

తగులుథొ న్న దయ్యము 

దిగ్బంధనం చేసి ఉంటారు 

కనుక ఎటూ పోలేక గిలగిల 

లాడుతుందట. దీనిపై వచ్చిన 

5 పలుకుబడి Goa 

కు చిక్కు_దయ్య ౦బు చందనము 

వాంస. 1220... 

యమర నాథుడు. 

నను 

క్ష ప్ర డం 

మెచ్చక, జద లాడినీ పటి "తెత్తునె, 

జడం జిక్కిన దయ్యమట్లం జనుజేరం. 
గక? 

జడతల 

చం దా, 8.40, 

వెండుకలు ఒత్తుగా ఉన్న “ఆనందబాప్పుములు జడ్ గురియన్ 4? 

తల, 

కళ పిలడి మం-ఏి జడతల, 
చిర 

కున్నా ఆందంగానే ఉంటుంది. వా. 

జడను పడు 

1, (మాన్నదడు, 

పడియు.)” 

2, అలన మగు, 

నడ జడను పడియె నా క్కేర్పడియెన్ ' 
జనుమునలు నల్లి. వడియెన్ ౨” 

మను, 8,119. 

జడలు జడలుగా గింజ లుండే 

వర్తి, 

' జడవిల 
aa) 

జడలో ఉటుకునే బిళ్ళ యా 
ఠం 

నగ, 

జడముడి 

ఈ శ్వ రుని జటాజూటం - 

కవరం, 
on) 

ప 
9 

జడలు గటుట 
చరి 

మునివృ త్తి నవలంబటించుట 

“జడలు గట్టుట వృథా (శాంతి 

యాత నికి,” 

గె, హరి, (పథ, పం కి, 565, 

జడిగాడ్చు 

(వచండవాయువు, 

(టౌన్ 

జడి గురియు 

ఏం చేసు. 

ఎక్కువగా కురియు, 

భా, 'స్కు.* 8,894. 

 జడిగొను 

నిరంతరముగా కుదియు, 

లతుణయా వ్యాపించు, 

“2డీ దారముల కాంతి జడిగొనంగ ల 
“ఆ జననాధుండు శోక మంది జడను ' 

సు. అయో, 188, 

నిరంకు, 4.89. 

ఇది విశేషంగా అన్నట్లు “జడి 

గొ౯ా కోర్క్ము_లు” ఇత్యాదు 

లలో విధవిభాలుగా ఉన 

యుక్త మవుతుంది. 
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“జడి గాని సమ్మ దాకుకణజాలము ఎ మనుషులు మూసుకొని పోవు. 

లొల్కు_6గ ౪? పారి, లీ.5్. టకు ఉవయోగీంచే పొడు 
చూ, జడి పటు, జడివాన, 

య న కజు-బిడి, దానికీ కటిన 
జడిగొలుపు వ కం లు 

ఇలు - జడి పుకు 
జడిగొనునట్లు చేయు, రి cs 

సగుశరముల్ , జడిగొెలిపి | “మిగుల బిరు డ్రి 

తద్బలంబుల, వమడీయింపల6 బొచ్చె జడ్డయీ బె 

మారి మసంగినభంగిన్ ౮) నడుము వీడిగల యీ, 

జమి. 5.56, ! (బౌన్ 

చూ, జడినగొను, జడుతనము 

జడి ప డి 
ఐద్దు మాంద్యము; సోమరితనము, 

1. మునురు వట్లు, 
ట్ ' జడుపడు 

“మరీ జడిపట్టి కరుస్తూంది.” వా 6 
న అలన మగు, 

౨, వటువటు, ” 
లు లు | *జ్బదుపడి యుంజె నొక కొంత (పొదు 

“తడయబడక తప్పు లాడక్క జడి పట్టక వడ , j 6? 
1 క 

పరుసు గాక...మాటాడ వలయు, “రె శివ 2.02 
సకల నీతి, స, జడుమనిషి 

6 
జడి 3 సోమారి, 

ర 
i 

భయ పెట్టు ' “వాడు వట్టి జడ్డుమనిషి. వాడితో 

“విడువక జడిెట్టు విసీగి యల్రమయు.౫ . పెట్టునంకే ఏ పనీ కాదు. వా, 
ప్రభు, 2శి2 పు, కాశీ 450. 

రూ, జడి వెట్టు, జడ్డు వడు 

వదలకుండా మునురు వట్టి ' జడ్లుజడత, మాంద్యం-జడ్డు 

కురిచే వాన | మనినీ-సోవమరి, అలసుడు అనే 

““కొవ్విరి జడివాన కంఖినిల గురిసెల) అర్థంలో చేటికీ వాడుక లో 

రంగా, రా, బాల, ఉన్నది, 

జడి వెట్టు పందితొె, (పథ, దీళూ, పు 175, 

కకం, వృధాలాప (పబంధో క్రూ కలక. ం ల 

జడి వెట్టం బని లేదుల శాకి. 4.50. జతకట్టు చెయు 
చూ, జడిపెట్టు, ,  నన్నాహవజుచు. 

జడ్డ పె 

“నడుము బరువు కట్టి ఇద్దరు | 

“చతురంగబలమున జతకట్టు చేనీ ,) 

వర, రౌ, సుం ఘు 156. యం, మ్మ్ 
జాలా శాలల 



జత___జత 

జత గట్టు 

1, పక్షులు మొదలై నవి జత 
గూడు, 

2, గుంపు గూడు, 

జత గావించు 

నరి చేయు, 
““'య థార్ష్హతన్ మెలస్ప నయ్యల్ సుమ్ము 
లోకనీతుల్ొ జత గావించు మహా 
మహుుల్ ,) 

జత గూడు 

కలియు, 
“కూయిడి జతగూడి కెద్స కనుక 
పరువులన్ ,?) హంస, *€.2202, 
జతనవడ్రు 

(వయత్నించు, 

జతను పత్తు 

వదిలముగా ఉండు, 

జతను పబుచు 

వదిలవజుచు, 

జత పట్టు 

సావానము చేయు, 
కళవ్రాడ్రు వట్టి పోకిరీపిల వాడులా 
ఉన్నాడు, వాని జత పటవదుంలి? వా, 

డు ద 

జత పడు 

దొరకు, 

జత సజుచు 

జత వడునట్లు చేయు, 
జత యగు 

సరివడ్కు సమకూరు, 

మలభూ, నీతి, 18, 

826 

i 

॥ 
/] 
i 
1 గ 

జత___ జన్నీ 

జత వచ్చు 

న్రి వచ్చు; నమూన మగు, 
“జత వచ్చు ననవచ్చు జం ఫారి 

చును నుర్కుచును రి 

| కాంఠవ,)) 
జాహ్నవీ, 1,72, 

దొతాయితం బగు 
I 3) 

సిద మగు, థి 
“కాకోదర లో శకాధిపతిని నత్తరి 
(తొడుగా వావతీంచి జత్తాయితం క్ష 
శూరు లగుబేవదానవవీరులు పొంకం 
బుగా... హేమా, ఫ్ర, 18, 

జద్దువడు 

మెవముజచి యుండు - నంతో 
పషంతో, 

శివరా. 1.64, 

జన్ని గట్టు 

హ్ యా వవిత 

ధారి, 

. జన్నిగొను 

నన్ని పాతం వ చ్చు = అలా 

(వవర్తించు, 

“చంక లడంచికొంచు శంకరుం బాగడు, 

చూచుచు 
. జన్నిగొనుచు గంతులు చేయుచును.౨? 

పండితా, పర్వ, 871, పు 

జన్నియ వట్టు 

మోాదకటు, 
ట్ 

“కన్ని యం గాని వే టొళతె గాను 
మనోవారతాప ! నీక సే జన్నియ వటి 
యుంటి చనెలజవ్యన మంతయు "నేంటి 
దాక”? విజ, 1.07, 

చూ, జన్నె విడుచు, 
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జని య విడుచు ' విడిచి యాన్ని లంత చక్కని వరునే...? 

nan క 2 కల శుక, 2.206. 

ట్టు ద్రైవ్యవోగ” 4వసమళయపేర. జన్నియ వి డి చి 

, వదలు, 
రన (గొవ్వ్ చరియించు నప్ట్వీటం 

క్రవిక. 1 ఆ. | గోడెగాడ్చులి కబికర్ల, 1.15, 

జన్న చేయు 
| 

చూ జన్నియ విడుచు, 

మోదుకట్టు మెవవీతిగా జన్మ కొక శివర్శాతి 

ఆంబోతునో చేనినో వదలి 

వేయు, 

“నగేగణంబులలోన గోవు నొక్క-టిీ 

"నేర్చి, జన్నె చేని న ధర్మ శాలి 

యొకడు. రుక్మాం. 9,105. 

చూ, జన్నె్నె విడు-చు, 

జన్న్న విడుచు | 

మోదుకటు, 

చె వ బ్రీతీగా ఏ ఆబోతునో, 

దున్న పోతునో వదలి వేయుట 

అలవాటు. దీనిని జన్న 

విడుచుట అంటారు, ఇలాం 

టివే మీదుకట్టు, జన్నె కట్టు: . 

జన్నియ పట్టు: ముడుపు గట్టు 

అన్నవి, ఇప్పటికీ. పాలూ, 

“రుగణూ  మయొదలయినవానసిసి 

చేవునికి మోాదుకట్టిన వని, 

అంటారు, అంకే ఆ మొక్కు 

బడి తేేవరకూ దానిని ఇతరు 

"అెవరూ అనుభవింవ నీయరు, 

ఈ ఆచారం మోద వచ్చిన 

వలుకుబడి, ఈ అహాన్ని, 

సూచించే (ప్రయోగాలు 

“మున్నె కొలు వున్న వానికి, జన్నె' 

అరుదుగా వచ్చిన దనుట. 

“వాడు రాయక రాయక ఏదో పు సకం 

' రాశాడు, వేయక చేయక క్ట 

కొక శివ 
సన్మానం చేశాడు, జన్మ 

ప్పగా 
రాత అన్నట్లు వాడి కది ఓక గొ 

కనిపించ దొ మజ ఫి వా. 

జన్మవాసన 

పూర్వజన్మవానన. 

వాననా[తయములో ఒకటి, 

మన స్నేహా శతు త్వాలకు 

పూర్వజన వాననలు కారణ 

మసి మన చెద్దల నమ్మక ౦. 

“భులంతనం బతికిన్, వలపు సమం 

బగుట జన్మ వాసన ఇలియా 1” 

మను, 6.66 

' జప్పడించుట 

చప్పరించుట, 
Ee” క _- అంటూ తీరస్కా-ర 

భావంతో కొట్టి వేయుట, 

“మాటల జప్పడించుటలు 

సొప్పుగు నేల 

పండితొ. (పథ, దీశూ పు, 152. 

మిమ్ము 

' శవా జేం చెప్పీ నా చప్పరించే 

వేస్తాడు.” 
వొ 

ఫీ చేయు 
అనా 

సొత్తును, సొమ్ములను, ఆస్తిని 

జి 
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ఆమిానా, కో అజ్జ్ఞ|వకారం 

జబురుజంగి 

ఒక దినును ఫిరంగి. 

జబ్బ చజచుక నిలుచు 

బో్రాటమునకు సంసిద్ధు డగు, 

“వాడు మాట వసే వీ మలయినా సే 

చజచుకిొని నిలబడతాడు కానీ 

వేయడు,’ 

MG ens స బృపుబ 

భుజబలం, 
om; థి + యది వాడి కేం? మంచి జబ్బ పుష్టి కల 

వాడు. నలుగురు వచ్చినా తిప్పి కొద 

తాడు] 

జబ్బ 

“వినకంజ వొ, 

భ్ 

జబ్బుగా 

గాఢముగా కాక- తేలికగా, 

“కాంతుని జబ్బుగా గబించు.ిి 

మను, తి,125, 

నలా, 9.66. 

4, చెడు, 

“జబ్బుపడు సుమ్ము కార్యంబు లెల్ల? 

ద్వి. లి, సూ 

5, సు సీవడు, 
అలాట్ 

“మున్న జబ్బు పడి చిక్కి పోయాడు. 

వొ 

జబ్బు సేయు 
తక్రువ వటుచు; ను స్స్ చేయు, 

“భూత ంఘముల యుబ్బులు జబ్బు 

సీని గా, బారి, (పథ, పం క్రీ, 2080. 

చూ. జబ్బు చేయు, 

జమ కట్టుకొను 

"లెక్కించు, 

కళ వ్రు ద్వరకవితామహత్వ పుం బభావ 

ముగా జమ కట్టుకొంచు 2౪) 

నానా, 249. 

కవాలి మనవాడికింద నే జము కట్టుకో 

వచ్చు.” మ 

జమటపాత 

'డేగను వేటలో వేత నట్టు 

కొనినవ్వుడు దానిగోళ్ళు 

గుచ్చుకొనకుండ వేసుకు నే 
మడతగుడ్డ : 

(బెక, 

జమలిమండిగ 

పొారలపూరిీ, 

శవ. 6.12, 
_జమాఖర్చులు 

ఆయవ్యయాలు, 

జమాబందీ 

త 5% 

చూ, జబ్బు సేయు, 

జబ్బుతో తీసుకొను 

చిక్కి పోవ, 
“వాకు నాలుగు నిలలనుంచీ జబ్బుతో 
తీసుకొంటున్నాడు, 59 వా, 

చూ, తీసిపోవు, 

1. మంద మగు, 

శర్మ 

వ, మర ముగు, 
థి 

కళకు 1.18], పన్నులను ఖరార చేయు 
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టకై కరణాల నందరినీ చేర్చి 

తాసీల్లారు జరిపే తతంగం, 

వమాబంది సిరాబుడ్డి 

నమిష్టిది ; బక అడి ఆన్న 

చేనిద; ఒకరి అధికారం లేనిది; 

అతి వ్యభిచారిణి, 

జమా బందీ జరిగేటవ్వూడు 

క చ్చే రిలో ఆ తాలూవా 

"రెడ్లు, కరణాలు అందరూ చేర 

తారు, అక్కడ ఉన్న సమష్టి 

సిరాబుడ్డిలో ఎవ ర౦సే 

వారు కలం ముంచి రాస్తారు 

అందువై వచ్చిన పలుకుబడి, 

సమీందారీ 

ఒక జమోాందారు [కింద ఉన్న 

భూమి, 
వవూడు జమి౦దా రీలు 

రద్దయినని, 

జమీందారు 

జమిాందారీకి అధివతి 

చూ. జమీందారీ 

జముకడకు చను 

మరణించు, 

“పాంచాలికొడున అందటు జము 
కడకం జనిరి* భార, సావ్సి, 208. 

జముదళము 

నిడుపు వీడిగల బాకు, 

జముదాడి 

జముదళము, 

జముదాళి' 
చూ; జముదాడి, 

జమునిల్లు చొచ్చు 
గ 

చచ్చు, 

“జమునిల్లు6 జొచ్చిన జంతువు6 చెచ్చు, 

నమితస త్వా ఢ్యు లీ ఆవని లాం 

గల లై) ద్విష, మధు, 

జముబానసము నింటి pp న 
చూపు 

చంపు. 

యముని వంటయింటిదారిని 

మాకించుట అంతే కదా, 

“రక్షగా జుట్టి తిరిశగాడురాకుసులనర, 

వాలుత జముబానసము నింటి (తోవ 

చూపీలీ” ఈ, వారి. 1. సం, 

జములా గుడారాలు 

డేరాలు, 

కాకీయా, 72, 

జమువాకిలి గట్టు 

(బతికించు, 

యముని వాకిలిని మూయుట 

అనగా బావని కుండుట, 

“మద్దృహ౦బునక, వాడిమితోడ 
నుండీ జమువాకీలి గట్టి మదీయ 

నంతతిన్ ౨” ఉ, వారి, 2.19. 

జమ్ముగూడ 

జంబుతో అల్లిన గూడ, 

ఆము, 4.188. 

జమ్ము దాడి 
చూ, జముదాడి, 

జయ "పటు 
చరి 

జయజయ అని జేకొట్టు, 

యా జయ వెట్టు, 
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జయము జయము “జఅభిచెయ్వులు దాల్చిరి జార 
రా ను డేవతలను రాచి కామినుల్ ౫) కుమౌా, 8.101. 

జురుగం, 

నవ్వుడు అనుమాట, జజ భిత నము 

“జయము జయము నీకు సంపంగిమన్న |! గడునుతనము, 

నక్కా దయం జూడు దకీణద్వారకా | బ్రడవిలోనం దపమువడం బోదు నను 
ధీళ [29 హేమా, ఫు, 65. నంత్క జఅిఖితనము లెందుం గఅచి 
బయ వెటు ' తీవ్రం) కుమా. 6.16. 

ఉం 

జయజయభా్యనములు చేయు, 
“జయ వెట్టుం డీటు గూడ సా తెల్ల 

ననుచు...) 

పండితా, ద్వితీ. పర్వ, ఫుట, 291, 

జరుగుడాట 

రాలతివలకలమోదినుండి 

కిందికి జారుతూ ఆడుకొనే 

ఆట, 

శర, 

"= 

జరుగుడుబండ 

వె అట కువయోగించే బండ, 

జరుగుబడి 

చూ, జరుగుబాటు, 

జరుగుబాటు 

తిండికి, బట్టకు ఉండుట. 

వాడికి జరుగుబాటు కేం 

"లేదు. 

వాడిది బాగా జరగుచా టున్న 

కరుకటు౦బర 

లోటు 

CM 

బా 

జటిజట యీడు 

ధ్వన్యనుకరణము, 

జజిభిచెయ్యులు దాల్బు 

గడునరిచేతలు చేయు, 

వ్యభివారిణుల చేవలు 

ము లా (వ స్తుతం, లు 

మూర్థృత్వము వంటి దని టిన్న 

ణిలోనూ కోశాలలోనూ 

ఉన్నా అట్లా అనిపించదు, 

మేనక పార్యతితో అంటున్న 
మూట యిది, 

జజభులు 

గడుసువారు, 

దుష్టులు, 

“క జక ంథభు శుద్ద నిష్కు_ల భ కి యు క, 

జఅభుల కది యేల సమకూడు,”) 

బస, 7.204. 

“6 బ్రెంగిత్రి మద్ది రయ తడ వేటికి 

గుజ్రి పుదొంగ విండె యీ జజభుని. 

బట్టి చంపు డతిసాధుమునీం[ద్రుండు 

వోలె "నేత్రముల్ , దెజవక. .. బెసుక 

వాపులు, 

పనై...) భాగ, 9.207. 

“'కొలగాని జఅభుల కొయ్య న 

గాం[డ్రలి బసవ, ర్, 

జలక బె 
ర 

ఒకానొక డేగ - నెలకి, 

జలక మాడు 

స్నాన మాడు, 

జలకము లాడు 

స్నాన. మాడు. 
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జలక మువాడు 

స్నానము చేయించేవాడు, 

ద్వి. పరమ, 8.208. 

జలకము గావించు 

అభిపేశ ము చేయించు, 

స్నాన మాడించు. 

6% ౦ధోదకములను మలి జలకంబు 

గావించు. 

పండితా, ద్వితీ, పర్వ. పుట. 468, 

జలక మార్చు 

స్నానము చేయించు, 
పాండు, 2.17. 

“మదవతీ కరము క్తమణికంభ సంభృత, 

సౌరభోదకముల జలక మార్చి.) 

పారి. 5.70. 

జల గడిగినట్లు 

"బాగా కడిగినట్లు అనుట, 

జల గడుగుట అనగా-బంగా 

రంమై పోగర వనీ, ఆకురాతి 

వనీ చేసినముడు వారు వెట్టు 

కొన్న చర్మంమిాదనే “కాక 

అటూ యిటూ వ కొంతో 

రాలివజే అవకాశం 

ఉంటుంది. అందుకని ఆ తావు 

లో కనవూ డి ఆ కనను 

నంతటినీ ఒక చోట ఉంచి 

చెడతారు. దానిని జలగడుగు 

వాళ్లు, కాలువకో ఛావికో 

తీసుకొని వెళ్లి, నీళ్లు పోసి 
కడిగి, కడిగి వెన ఉన్న కనవు 

నంతటిని తొలగించి వేసి, ఆ 

| 

అడుగున శకేలినదానిలో పాద 
రనం వేసి పట్టి పుఠం పెడ 

తారు, అపహూడు బంగారం 

తేలుతుంది, శకాబశు జల 

గడుగుట అనగా బగా కడు 

గుటగా అలవా టయినది, 

వాడి పుట్టు వూర్యో త్తరా లన్నీ ఏక 

రును షెట్టి జల గడిగినట్లు వాడి మానం 

కడిగి వేశాడులి” చా, 

జలగడుగు 

నీళ్ళతో కడుగు, 

“ఆలివున 'సంపాదించితి జలగడిగితిం 
బున్నె మెల శాంతిపర ! ననున. 

కబిమాయ, ఆం. 4,177. 

చూ జలనడిగినట్టు, 

రూ, జల్ల గడుగు, 

జల గడుగువాడు 

చెరీతిగా బంగారుపొడి కలి 

సిన కనవును కడిశేవాడు, 
చా, జల గడిగినట్లు, 

జలజల రాలు 

“బుజల రాలెం బూలు సుమసాయక 

సంగర కౌొశలంబునస్ ఎ 

రాజనో, 4.47. 

జలత రంగములు 

అ థా శ తములు, వణిక 

ములు, 

పండితా, ద్వితీ, పర్య, పుట. 418. 

చూ జలబుద్భుదములు, 

జలతై లబిందు వగు 

సిటిలో వేసిన నూ నెబొట్టు 
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పిరిపిగా వ్యాపీంచుట 

వచ్చిన వలుకుబడి, 

జల తైలఫిందు వయి న్యా మెలకువ 

వలి ఏరి యెన మే లగునేం 
(ap) ద. 

ఊఉ. వారి. 5.190. 

జలదమును నమ్మి చేసేరు చల్లు 

ఎక్కడో ఉన్న దానిని నమ్ము 

కొని, చేతితో ఉన్న దానిని 

జూటు విడుచుకొను, 

నమళ్ళి. 50. 

జలదారి 

నీళు పోయుటకు వీలుగా ఒక 

మూల బండ వేసి చుట్టూ 

"కా కట్ట వేసి న ఆవు. 

అందులోనుండి సళ్లు పోవు 

జ 
గే 

అణా 

టకు చెలుపటికి ఒక కాలువ 

కూడా ఉంటుంది ఈ 

మాటను దకీణాం|ధంలో 

ఎక్కువగా ఉఆవయోాగిస్తార, 

ఇచే జలజారిగా కూడా 

వమూరినది, 

భూ, జలజ్రారి, ' 

జలదోషము 

పడిశము, 

జలపూత 

బంగారు వెండితో చేసిన 

ములాము. 

జలపోసనము 

జలతారు అన్న అర్థ లోనూ 

ఫొన్నిట (పయు_క్ర క్రీ, 

చూ, జలపూత, 
న. 

జలపూత బంగారు 

అశాశ్వతము, 

ఇ చె మెణుగులవంటి మూట, 

ములాము వేసిన దే కాని 

అనలు బంగారం కాదు, 

తాళ్ల, సం, 11.8. ఫా, 70. 

జలబాధ కలుగు 

మూ [త వినరనాకాం తు 

క లుగు, ణ్ 

కాకీయా, 25885, 

జలబుద్బుదములు 

అళాశ్వతములు, తుణభంగు 

రములు, 

నిటి బుడగలవంటి వనుటకు 

ఏీటిబుడగ లే అనుట, 

ఇట్టిపి ఎక్కు. లున్నవి, 

పండితా, ద్వితీ, పర్వ, పుట, 418. 

జల మాడు 

స్నానం చేయు, 

జలముపా లగు 

నీళ్ల పా లగు - వ్యర్థ మగు, 

“తన "పెద్దతనంబు జలంబు పాలుగ, 99 

నెష, 8,42. 

జలసూ[తము 

l. భారాయం[తము, 

శాశీయా, శీ7, 

9, అటూ యిటూ నీరు 

వచ్చుటశె_ రెండు బానలలో 
నికీ వదలిన (తాడు, 

జలుబు చేయు 

సడినెము పట్టు, 



“జలి మాటలు గాక సరిసేయ వచ్చునే, 
య 

సవరంబు లీకిరోజూతములకు.? 

వాంస. 1.210, 

స్ని 

జులు.జ లి రవి జలీ జవ 
C౧ ag) 

జలుబునీళు వదలిపోవు జరి ము తెము 
జటా. రా అలాల 

పొగ రడగు. నన్న టిముత్వము, A భి 
కొత్త, 187. | (బౌన్ 

జల బండి జలి మూకుడు 
౧ గా 

వెన కప్పు చేనిబండి. ' నడుమ నగందాకా రం[థా 

కొత, 48. లున్న మూకుడ శ సిబ్బి రేకు, 

జలి గంప ' జలి వేరు 
య 0౧ 
నందు లున్న గంవ, ర్ు కుచ్చుగా ఉన్న జేరు, 

జలీ తోక ' జల్లుకొని వచ్చు 
౧౧ (6 

కుచ్చుతోక, తోసుకొని వచ్చు. 
ఏ ' “జలుకొని వచ్చ చైమెని సారమేయ, 

జల్లి నిడ . యూధములు,? హర, 17.88. 
మధ్యమధ్య వెలుతురు పొడ జ్రల్లుకొను 

౧ 
లున్న నీడ, మూగ గుంవగు, 

జలి పెండెము జలు లాడు 

ఒక నగ, జల|కీడ లాడు, నీళు చలు 
| ౧ ౧౧ 

జలి మాటలు కోను, 
గ “కిండొరులసోూంద జలములు నిండు 

వ్వ ర్ధ (వలావాలు, వటి | కొనంగ జలు లాడిరి 'సరసీలో సరసము 

మాటలు, గనుల? ఉషా, 2.12, 

జల్లెడ వట్టగా నిలుచునవి. జల్లెడపాటు వడు 
గటివి అలా శానివి జలి దట్టంగా మెరుగు, 

(A) ౧౧ 

మాటలు, జవకట్టు 

నడువు నడువు నడలి విచ్చి ! కూడిన, మేళవించిన, 

పోయిన అనగా నత్యేతరత ' జవకటికొను 
| ప 

బయల్పడిన వగుటతోనూ . భ[దవజుచుకొను, కూడు 
జల్లి మూటలు కావచ్చును, కొను, 

“భవరోగనులు వీడి పొజుంగం బెదలు 
రు 

మున్ను, జవ కట్టుకొనిన నిచ్చల మెన 
వ, ద 

మందు,’ తాళ, సం, 5,140. 
on 



జన... జవ 884 జవు---జవ్యా 

జవజవ లాడు  జవుజవ్వు 
ఆగాడు, కంపించు. ఢ్వన్యనుకరణము, 

చూ. జవదాటు వివరం. | జవాదివంకి 

జవజవ మను పునుగు, జవ్యాడి సౌందర్య 
కంపించు, వర్గకములుగా మనకు (వతితి, 

జవదాటు 

మేర మోతు, 

ఏ కొంత యెన అనే అర్థంలో 

జవ ఉవయు క్ర మెనది.' 

దాటక పోవడం అంెకు 

జవ | 

వ 

కొంత కూడా మేర మారక. 

పోవడం అని అర్థం, సన్నని ' 

గోధుమలను జ చ గోధుమ. 

లంటారు, సన్నని గోధు 

లతుణయా అతి సౌందర్యవతి 

అనుట, 

“వరల సాంపులకుంకి జవాడివంకి, జాతి 

రతినీల నారాజదూతి హేల.’ 

పహాం'స,ం 1.81. 

చూ, జవ్వాదివం కి 

జవ విన మమ్ముకొను 

డబ్బుకై. _న్యఖిచరించు. 

' “సంత ెన్నండో, జవ్వన నుమ్ముకొన్న 

మంత కూడా దాటకుండడ 

ఇ జ మన్నమాట, సన్నని వస్తు 

లాడుట అంటారు, 

“తనయాజ జంగమస్థావరజంతు'సం, 

శాన మెన్న డు జవదాట వెజవటలి 

కా, మా, 1.28. 

చారుం దగు “ఈ రీతి సకలధర్మవి, 
నతనిమాట జవదాటక,ఎి)” 

జవళివాడు 

బట లమ్మువాడు, 
లు 

జవళియంగడి 

బటల దుకాణం, 
రు 

నేటి వాడుకలో జవిలి, 

గడసాని ననుం గవయం దలంచి తే.” 

ఊఉ. వారి. 1.74. 

' జవ్యాజివంకెలు 

చేడినా కదలుటకు జవజవ. ధాన్యవి శేషం. 

జవ్వాడు 

శుక, 1.179. “నృపం డుపవడ మె, జవ్వాడులతి 

కదలాడు, 

వలుచగా, నన్నగా ఉన్న 

వాని కదలికలో నే ఇది 

(వయుక్త మవుతుంది. 

 కయో యన్య నవ్వెలంది వడంకం 

బూ? కుక, 1.818. 

చూ, జవజవ లాడు, 

జవ్వాదిపెల్లి 

పునుగుపిల్లి , నంకుమృుగం, 

జవ్వాదివంకి 

చూ, జవాదివంకి, 



జని... జాజి రలీర్ జాజి. జాొజో 

జవిళిసరుకులు వాజర కాడు 

జపిళి అంగడిలోని సరకులు, మాయపవాడు, 

(జవిళి= గుడ్డలంగడి) అనగా | జాజాలపాలిక 

అందుబాటులో నున్నవి, అ౦కు రా ర్చ ణం చేసీ 

“నవనిధానంబు లేచేవి జవిళిసరు మూకుడు, 

శకులు? పాండు. 1.2 
“5 | సా 

రూ, జవళి... జాజాలవాలె 
చూ, పాలిక, 

జళుకులు వాజ దంచు వై వాటా 
జాజు చెయు 

మెబుగుపోటు వేసి దంచు, _ 
కసారి దంచి ఎజ్జవడ వెయు, 

లు 0, చదానిమోాద “భాగుగా బాజా చేసీనం (దిజ్యరిల్లు.'? 

దం చడాన్ని ముటుగుపోటు 

అంటారు, 

పాండు, 8,857. 

చూ మణజుగు పోటు గ్ 

డొగటి గట్టు 

మేలుకొను, జూగారము 

వేయు, 

“జాము పోయినదాయక జూ౭గణి గటి, 

శాముల 6 బెందుచులి 

గా వారి, ద్వితీ. పం కి, 1941. 

జాగువడు 

సాగు, 

విజయ, 1.48. 

జాగు పెట్టు 

ఉచప్పెక్ట్క. మాటల 

“నేల” 

జాగెనకత్తెర 

మల్ల బంధవి శేషం, 

జాజరకల్తె 

మాయలాడి, 

నిటు జూగుపపెటు 

కాశీ, 2.06... 

రాధా, 5,25క, 

జాజులు [పసాద మగు 

అత్యనుకూల మగు, అత్యభిల 

హణీయ మగు, 

జాజు లే శాక (వసాదం కూడా 

అయినహ్వాడు మజింత వాంఛ 

నయం కదా, 

“సీ క విత్రంబ చె నిరోష ముగుచు, మాక 

నంకితము రామాయణం చెన్క బంగరు 

పువ్వుల పరిమళ మె పొసంగి జూజులును 

(బసాద*స్మునట్లు 

వర, రా. బా, పు, 6. పం క్షి, "7, 

చూ, జాూదులు (ప్రసాదము నగు, 

జబాజబుభరా ఆయు 

ఎట బాతు, 
యు 

కళ్ళని కాంతమణిపీఠి జాజా వాలం 

గాయ లుతుంగకుచపాళి న తమిలట” 
ల! వాలీ య 

మను, 2.27. 

' జాజు సేయు 

వళ్ల రంగు వేయు, 

చేయు. 

ఎబి వడ 
డు 

చూ, జూజు చేయు, 



జాడ... జాతి జాతి..జాద 

జాడపడు 

ఎక్కువగా ఉన్నవని తక్కు వె 

పోవు, విరళ మగు, 
రూ, జూడలు పడు, 

జాడించి తన్ను 

కాలుతో తీసి తన్ను, 

జాడించి పలుకు 

గట్టిగా తిట్టు, 

(సా మా న్య తూ గుల జూడిం-ి 

పలుక,” (పభు. 8.56. 

జాడు పెడు 
త్ర | పాయం ం దిగదుడుపు 

(బాయం, తాడుతోను చెక్కు... 

శేడుతోను సమాన మనుట, 
-.థిజనసుత వచోవిఛవంబు నేశేషు 

Pee దోడన సాటిగా నతనితోం 

చెజిమం (తులు జూడు చే డనన్ ౨? 

శం. శాకుం, 1.6. 

జాతకర్మ 

పుట్టి నటడ్డకు చేయు నంస్కా- 

రము, 

జాతాళ చం 

పురుడు, 

చూ, మృతాక్ -చం, 

జాతి.... 

ఉత్తమ మైన, వ మెన, 

మంచి జాతికి చెందిన అన్న 

అర్గంతో ఆరంభ మె, ఉత్తమ 

మోన అన్న విశేషణంగా నిలి 

చిన మాట, 

జాతివారా చమతళ్చ్టారములు, 

జూతికుక్క., జూతినరుకు, జాతి 

ముత్యాలు ఇత్యాదులు, 

చూ, జాతిగా, 

జాతిగా 

అందముగా, 

కకాంలైా (_ దాల్చి “నిజ మిండజంగ 

మగణుచు.' పూర, 5.41, 

గా చూ, జాలి. . 

జాతినాౌగు 

మం-దిజాతి సర్పము, 

“జాతినాగులం జంపుచుండి, (ప్రతిమ 

నాగులకును చాలా సీనట్టుల 

పండితా, (పథ. దీవా, పుట, 202, 

(బతికి ఉన్న నాగులను వదలి, 

ఇాతి నాగులకు పాలు పోసి 

నటు -- వ్యర్థము. 
౧౧ థి 

జాతివా రలు 
యాం 

బ్రాని వా రలు దొలంయక రనంబు 

గులుక6, గవిత రచియించుం గల్పిం చి 

కతలు నుడువులి 

సుక, 2.14 

జాదరలు 

వెండ్లిండ్లలో తొలుత కుల 

పాలీకాపూజ చేసి మూకు 

స లో మొలక వోసారు, ఆ 

"మొలకలు, క్ష 

“రకు నుద్యాహమున కమశేం(ద దిగి, 

లానవతి పెండిపాళియం బోసి తెచ్చు, 

జాదరలా నాంగ రాగవూర్ణోదయేందు, 

బింబమునం చాండుకిర ణాంకురంబు 

తెసి) కోమా, 8,112. 



గాద.__ జాన 987 జాన... జాను 

un _ 

నాద రాడు | ల, క రాటక పు తుపాకుల చెపి 

గందవొ డి చలుకుంటూ యం “ముండే సివ్లూ ముట్ట ంచోే 

కీడించు, (తౌడు, 

నాదుకొను బాణనంచా "కా ల్చేందుకూ 

వరవశ మగు, భావాతిెేేక 

ముచే న్నుది క్ల క మగు, 

“సకలాంగకంబులు జూదుకోం బుల 

కించి) ఇెష, గ్.9. 

“ఆరి యనుపేరు చెవి సోశినంత 

మా గత, జాదుకోం సజ్జన 
నిళుండు.) 

జాదులు [పనాదము నగు 

తనకు 

మయినది దైవ వసాదము 

కూడా అయిన దనుట, 

“సంతేస మంది జాదులు (పసాదము 

నయ నటంచుం బొంగి నాాగాంతకుం 

డంబుజోదర...?) పారి, 2,705, 

““ఆఅనూన మెనచ్క క్కు_ం౦ందనమున్ నువ 

రనము6 గల్రినం చెన్మిటి మి చెప్ప * 

నా చందన్గంధి జూదులు (ప్రసాదము 

గాదె చకోరలోచనా [ కళా, 7.95. 

చూ జూజులన,.. 

బులకించె 

నవాజంగానే యిన 
ర 

వాదులు వేచు 

అననురూవ కొ ర్య మున 

కగ్గము చేయు, సుకుమార 

మైెనవానిని కథిన౦గా 

నక్ష ౦చు. 

“సరవి యొజుంగ లే కకట 

జేంచనను మంగలంబుననస్ ౨” 

ళం, శాకుం. 2.62, ' 

జూదులు , 

జానకి తాడు | 

1, నివ్వు ముట్టించే తాడు, 

నిష, 8,4ర. జా 

ఆవ యోగిసారు, 

జా నగు 

అంద మగు తేట యగు, 
“పల్కుననబోండి జూ నగుప లక్క 

లిడుచు,? అచ్చ. రా. బాల, 6. 

నతు 

ఏిచకుణాజ్ఞానం కోలోవు. 

““జానటి పశుపతి నుజక వి, థానమహి 
రంభుం డెనదతుం డనున జ్ఞానికి, షి? 

కవూ,. 2.15, 

జానుగా 

కేటగా, 

జాను తెనుగు 

లేట తెనుగు, య ౦ -ది 

తెనుగు. 

“సరళము గాంగ భావములు జూను 

తెనుంగున నింపు వెంప్రుత్య...! 

«“ 1.85 

డరుతర గద్య దో దల కల కంక్కు 

నరస ప్రై పరంగినజూను తెనుంగు ఫి 

పంగా 'సర్వసామాన్య మగుట , 

బస 1a 

జానుపడు 

తేట కెల్ల మగు, 
భార, ఆర. 2.214, 

జానువాటు 

చూ, జూనుపడు, 



జావ... జాలీ రకిరీ జూటు._జాలీ 

జాప త్తిరి ' జాజుకొప్పు 
డాతీవ త్రి, కొనముడి, 

జా పరమేశ్వరా అను 'జాణుపెట 
పాటిపోవు, జాతు చుండునట్టు వేనుకొను 

జానవదకథలలో ఎవ నా యః 
పోవునవ్వుడు “జా వరమే జాయిముడి 
శరా? అనడం వినవ స్తుంది, దువ్వుముడి, 
అందువై వచ్చిన వలుకుబడి, జాజణువాజు 

“జా పరమేశ్వరా యనిన జంతువు _ చ్యుత మగు, తొలగు, 
లన్నియు. బోయె మోయ మెలి జాజువోవు 

వరా, 1,148, | తొల. 
జాబు జవాబు 

ఉ తరాలు, జం,  *లికజ్టి న నల ల జాకియందు బెజ్జము లేర్చ 
జాము వేగు ఆచిన కీటికీ, 

(బతుకు గడదు, 
శరం 

“చట్టు కూతురు గలుగ నీ జాము. వెలుతురు | వనరించుటకు చే? నిరంవ. 58,80, రాతితో చేసిన వెజము. 
వాడుక లో... 

బ్ (బౌన్ “అలాంటి భార్య ఊండబట్టి నీవు. నిలువుగా కజ్బను నాటిన 
గడుపుకొసు స్తున్నావు గానీ శకపోశే కిటికీ, 
యోపాటికే ఏ వె మె పోయేచాడివోే ౪% చా, ' 

జారీచెంబు 

[వయాణాదులలో ఉవయోా. 
గించే ఒకవిధ మైన చెంబు, 

జౌజు విడుచు 

ఏడిచి వేయు, 
“సత్క_లాపంబులు జూణ విడిచ)? 

శివ, 2,102, 

జాటీపోవు 

పోవ, చ్యుత మగు, 

| 
/ 
| 
i 

| వావిళ ని, 

. జాలవల్లి క్ర 

తాంబూలం తట్ట వా అందు.పై 

నగిషీ చేసి ఉంటాడు, 

జొలవాడు 

ఈ కు కొడు, 

(టౌన్, 

జాలిక లేకనే బంగర మాడు 
అతి సాహాషి, నేర్పరి. జాణ 

అని నిరసనగా అనుటలో... 
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“ఆదా అమ్మా ! జాలిక లేకే బంగర 

మొాడుతుందిలి” 

జాలిగుండె 

దయాళువు, 

జాలి గుడుచు 

దుఃఖవడు, 

జాలిగొను 

ఏిచారవడు, భయపడు, 

జాలీపడు 

దుఃఖవడు, కష్ట్రవడు,. కందుకు 

దగ్గతి భావచ్చాయలలో, 9 

నేటి వాడుకలో కృవ సూపు 

అన్నట్లు వినవ స్తుంది, 

వాతి బాలి దలచినవాడు పాపా 

తుడు,” 

కాకు 

"లె, 

జాలి పెటు 
ర 

1. బాధించు, 

భీమ, 4.112. 

9, సొద మెట్టు. 

(క పవ్క_మాటల నింక డాలి పి ట్ర 

"జీల ల) కాళీ, 2, రర, 

జాలి పొందు 

భయ భాంత మగు, 

““నగేలాంగూలకులంబు లాకులపజెకా 

ఘోషి ౦ చె కార్తూలముల్ , జూలిం | 

బెంచె లులాయముల్. 9) 

| 

జాలీ మాలి 

కోరిక బల మె ఉట్ట ట 

లూగుట, దీనినే వాడుకలో | 

| 

కక 

అలీ జాలీ ముత్తు, అలీ జాలీ 
వడుతున్నాడు అంటారు, 

ఈయనకి జపేదనఅ బాలి మాలి తిరు 

“గాన్ వనాం౦స, 4.45, 

“మువ్వ ౦ పుల కెదువుం దిగిచి వంపుచు 
దావుల యంపసోన వురి ంప్రుచు జూలీ 

మాలి గొన జేసె మరుం డమరీకదంబ 

మున్ 4” కవిరా, లె.4ర్, 

జారి వొందు 

జాలివడు, 

“ఆని జాలి వొంది రయముతో వచ్చు, 

జనకజాభ ర్త .. 

వర, రా, ఆర, ఫు, 210, పం కీ. తె, 

జాలుకొను 

1. సవహీంచు, (నపించు, 

2, వరిలు. 
pn 

ప్, (వసరించు, 

వాలువొ యు 

చా, జాలుకోొను, 

జా లెతు 
నట 

(నవించు, 

హాల జల జా "ఆలెతెం జం (దకాంత 

ములు? పా 

వర, రా, సుం, ఫు, 158,పం కి 12. 

జా "లెత్తె నార !...లోచ నాంచలవు 

' ఇలను విజయ, రి.1l, 

జాల తాడు 

ఒక జటి సాధనం, 
లు 

జాన కారి పోవు 

ఛయవడి పోవు, నిరయ్య 

డగు 
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“కా స్త గట్టిగా ఆదిలించా మంకు వాలడం, దాని "కాళు కరుచు 
య వీడు జావ శి పోతాడు? వొ, 

కొనిపోయి వేట కానికి 
చూ, జూ వయి పోవు, | 

జావయి పోవు చిక్కడం జరుగుతుంది, లత 
భయవడి పోవు, నిర్వీర్యు డగు, రాయా వదిలించుకొని వన 

“టఆవిడముందు నిలబడినా డంెటీ వీడు ఏీలులే లని పరిస్థి తీలో వడిన 

జూవయి పోతాడు.” వా, అనుట, 

జిగటరకం “బిపరునం బడ్డ రా-చిలుక చెల్వున.) 

వటుకోంకే వదలనివాడు, కా, మౌ, 4.29. 
అనుల జిగురు వైచు 

“వాడిది ఒట్టి జగటరకం. తగులు వల వచు వంటిది, 

కంక ఇంక అంతే. కాళు -వీములు అల 

పటవలనిం౦ బే.” 7 వా! పూర్వం వేటకాండు కొన్ని 
లు '  వఠ్వులను వట్టుకొనుటకై వల 

జిగిదెయి కలనై జిగురు పూసి చెట్టవై 
కాంతి తేలు. చెట్టేవావు, వతులు పాలి 

జిగురుకండె చిక్కుకొని వాళ్లకు చిక్కేవి, 

జిగురు చుట్టినకండె నేడు కందా ఈగలశై 
జిగురు కాగితాలు పెటుట అల 

వేటలో వశ్వులను వటుకొను. లు 
లు బాటు, 

టకు ఉవయోగించునది, వద 
బిడుకొను 

అనిది, G wr 

తాళ, సం, 12,75, జిడ్డు తలు, 
చూ, జిగురున పడ్డ... పాండు. 4,253, 

బీగురున పడ్డ రాచిలుక జిడ్డుపడు 

చిక్కున వడినది, వ్యర్థ మగు, 
ములను వట్టుకొనుటకై ఒక, జిడ్డుపజుచు 

శీివవంటణి దానివి ఒక “వ్యర్థ వజుచు, కొలత పెట్టు, 
చిన్న పలక నమర్సి దాసి. | నీ పడ్డపాటు వృథగా జిడ్డు es 

మాద వ|జంవంటి జిగురును | గలవారేమె, 3 వార, 182, 

అతికిసారు, దాన్ని ఏ చెట్టు. బితపడు 

మాదనో పెట్టి నవ్వుడు చిలుక అనుకూల నడు, 



జబీత్___బిటు 41 జట _. జలే 
యు అవి 

జిత పాటు . జిజ తాడు 
అ 

అలవాటు, పురి వెట్టిన తౌడు, 

జిత్తులమారి జిట దిరుగు 

ఉపాయళాలి, మాయోషపా క గిర లతెరుగు, 

యజు డు | “చక(భమణంబున( జిల దిరిగి 

కు డు వ, 8.151, 

బితులవా 
1, ్ట 

న చూ, జితులమొరి,. బిజ్జన తిరుగు 
ఎవ నొ | 

జిద్దుగ్ ను గర్ ననగా ధంనర్షనుకరణము 
| 

న ఫ్ అం 

ఎదుర్కొ-ను. | “రజత ధరణీధర మ, చెరువు జిజున(6 
రంగా, 2.40. టి 

' డిరిగ్గన్, బురవారుతోం గూడ వెండి 

జిమ్మ దిరుగు బొన్మురముక్రియన్ .? 

-- = బిమ్మ దిరిగి దశ కిరుండు.? 

ఛభాస్క_. అర, 2,285. 

జిమ్మ పడ! 

రిక తిట్టు, 
ee 

వాడుకలో జిమ్మడ ! అసి విన 

వస్తుంది, 

బీరాయితీ హక్కు 

సేద్యం చేసుకునే హక్కు. 

బిజికొొటు 
ట్ 

గిరికీలు కొట్లు, 

ధ్వన్యనుకరణము, 

“నరలాడు జి అికొట్లుం చెలం 

శరంబు, దిరుగు బర్విడు,? 

గా. హరి, (పథ. పం కి. 605-06, 

చార, హారి, వూ, 699. పం, 

బిజు బీజ 
అ ఆఅ 

“వడు మందరగిరి నిలు వెంత కడు 

భోగి దీర్చిన జిజ్బనం డిరిగ నప 

కమ, ర్.ర్, 

జిజ్బవోవు 

జట్టు మని వులు దిమ్మువడు, 

శృం, శాకోం, 8.115. 

'బిున చీదు 
జ భ్యన్యనుకర ణము, 

“కడు గపాలము దాంకి కలగంగం 

జక్కలాం జే సాంచి జిజ్జునం జీంది 

ఏంది.) 

కా, మా, 2.148. 

జిజున దిగుచు 

చరాలున లాగు, 

ధ్వన్యనుకర ణము, 

“తూణీ-కా బాణము జిజ్బున౦ దిగి-చి? 

కా. మా, 8.1154 

బిలఅకటిరాజనాలు 

సన్నని ఛాన్యవి శేషం, 



చల_జిలీ ర్రిశ్తీలి 

జిలజిల మను 

1, చెమ్మగిలుటలో ధ్యన్యను 

కరణము, 

“జలబల మంచు. జెమ్మగిల.) 

రాధి. 8.110. 

2, వ్యాపించుటలో ధ్వన్యను 

కరణము, 

“జిలజిలన వడిసె వెన్నెల, 

దికఠక్కులక నొడి సెం 

'లడ "సెక 

బిలమబుడతలు 

థాన్యవిశేషం, 

జిలితెెగల రాజనములు 

ఛాన్యవి శేషము, 

బిలివిలి 

1. మనోహార మయిన, 

“తరుణాంగుళీ భూత తంత్రీస్వనం 

బుతో, జిలివిలిపొట ముద్దులు నటింప.) 
మను, 2.27. 

జలజిల 

జీ౭కటు 

రంగా. 8. 187, 

బీ, ఒక నగ, 

లీ, వంచిన, ముదు ముద 
ర ఇ © 

యిన, 

శీ, అంద మైన, 

ద, చిన్న దైన, 

జిలిబిలి చీర 
చిన్న చిన్న గ్ ళ్ళున్న నన్నసి 

పట్టుచీర, 

శర, 

జిలిబిలి వోవు 

1, ఒవ్వు, 

2 తొొటువ 

నిష. 7.108. 

లీ, ఎక్కు. వగు, 
విక, 4.224 

జిలుగక్షరాలు 

_ గొలుసుకట్టు (వాత, 

“ఆ పత్రంలోని జిలుగతు రా వీశ్రాలం 

వాళ్లు ఎవ్వరూ చదవ లేరు.” వొ, 

జిలుగువన్నాలు 

వనశ్ర్రవి వం, 
యయా. 4.122, 

జిలుగు[వాత 

గాలునురాత, 

చూ, నొలుసురాత., 

బిలుబారు 

అంద మయిన, 

6 వెలీక తె జిలుబారు సలుకుం జిలుకళకటిి 

ఇష, 1.5. 

జిల్లేడుకాయలు 

ఒక పిండివంట పేరు, 

జివ్వంకలు వంగు 

జివ్వున జివ్వున ఆడుతూ వంగి 

పోవు. ' 

“నెవ్యలి సన్ను ల (చేంగునం జివ్వం కలం 

వంగం గానులి క్షమా, 9.118. 

జివ్వాడు 

జివ్వు జివ్వు మని కదలు, 

జిహ్వ ఆడక 

నాలుక ఆడక, మూట రాక, 

“యెవ్య తే నంచును జిహ్వయాడ క 

త్య ంతము దొటిలం బలికి 

| కళా, 6.151, 
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జిహ్య చచ్చు జీతనాతములు 

అరుచి యేర్చడు, జీతము బ తెము, జం, 

“ఆ మధ్య జబ్బు పడ్రాక జ్వ్యా చచ్చి 

పోయింది వా, 

జిహ్వా తుప్పు డుల్లు 

నాలుక [(తువూ వదలు, 

ఇది నేటికీ వాడుకలో “నాలుక 

[తు వ్వ వదలు అన్న 

రూవంలో ఉంది, 

ఏదయినా ఉవయోగించ 

నవ్వుడు తువమూ వట్టుతేంది, 

దానిని బాగా ఉవ యోగి స్పై 

ఆ తువ్వు తొలగి పోతుంది, 

కత్తులు ఇత్యాదులలో వదె 

సు వసిద్ధం, అందుపై యెర్చ 

డిన వలుకుబడి, 

“అప్ప టప్పటికిని జిహ్వా (తుప్పు డుల్ల, 
నామెత లెటీం7 నీతుషారా।డికతన,.”) 

మను 2.1]. 

జీడి నిజల్లి అచ్చొతు 
వో అలి 

జీడితో - ఓడిపోయినా డని 
తెలుపుటశైె -జింక బూవు ను 

ముదించు, 

“డ్తారముపె జీడి నిల యచ్చొ తి 

విడిచ.’ 

కేమా, 

జీత కాడు 

సేవకుడు 

జీతగాడు 

భక ద నా దద దల చ ద ద ద 

చూ, జీత కాడు, 

66, _బుధుల్ , చెప్పిన కార్య పద్దతులు 

వేయుట గొల్పిన పేదసాదలన్ , జప్పున 
జీతనాతము లొ సంగుట భూషణ 

మయ్య ప్రుత్రకా 15  రాజనాం 2ంలిక, 

జీతపురాష్ల 
జీతంగా వచ్చే రూపాయలు, 

రూపాయలను రా a నడం 

మరి కొన్నిటా క నబడుతుంది, 
మాటలూ, 79. 

జీతము పేటని బంటు 
జీత మివ్యకనే వచ్చినా “సేవకు 
నిలా వేసెివాడు, 

కక్సుడలి జీతము “పెటని బంటు నగుచు, 
లు 

"వఎజచ నా కేల నీ వెనువెంటం౭ దిరుగలి 

వారి, క,5ర్, 

జీతము సేయు 
జీత మిచ్చు, 

“భావజవిభుం డలి శుకపిక్క, సేవకళతలతి 
శడరు దిర జీతము సేయంంగా వెలి, 

బోనీన పసిండుల, (పోవులు నాం దమ్ము 

"లెలమి6 బూచి) కమోా, 4.9%, 

జీనపటము 

దట్టి, 

జీనిగిరివాడు 

కర బొమ్మలూ అవ్ మేసి 

రంగులు వేయువాడు, 

చర్చ కారు డసి, ,. (బాకా, 

ముచ్చివా డని... త,ర, 

వాడుకలో అలా విన-రాదు, 
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జీనిసరిపెణ బలమైనవనికి వనికి రాదు. 

ఒకరక మెన వెొడలోని, జీలుగు వట్టి బెండు. అది 

గొలును, 'యుంతగా పెరిగినా యింటికి 

ధాన్య విశ సవం, పనికి రాదు, | 
“పేలక జీలుగు చెరిగిన, మాలెకం 

జీనువముక్కు_లు గంబంబు గాదు? 

ధాన్యవి శేషం, ఊ. వారి. కీ.50. 
బీబుకొను “జీలువు పెరిగిన మాలెకంబము గాదు, 

దట మగు గొడ్డుం 'బెంచిన జూతిగోవు కాదు.” 

టు నీతి. 70. 
జిరగుండులు జీవ గట్ట 

మెల్క- ట్టున (_వెలునట్లు కై 1. (పాణాధారము. 
రనగుండు 

గం" ““వలిమల యల్లువాడు తలవాంక ధరిం 
బీరాడు చిన పూవుగు త్తి వేల్చుల గమి జీవ 

(వేలాడు, గజి పారి, 1.6. 
బీలుకాడు (| శేయోవధూటికి జీవగజ, 3) 

“విప, 1.84. | చూ, జీరాడు, కాశీ 

బీరుకుపాటు 2, (శుతిని హాచ్చించుటకి్ 

త టుపాటు, తగ్గించుటకో ఉవయోగిం చే 

జీరుకురాయి పఏళెవై నున్న కబ్బబిరడా, 
“ళుతికి నుత్కర్షంబుం పంగ వల 

చరుకుబండ, యుచోం జెవి తడు విగియించు జీవ 
బీరులాడు గలి 

చూ, జీరాడుు “* (క్రీడా, 1.86. 
జీరువాజు జీవచ ఏవముగా 

ఎ జీరాడు, (బతికి చచ్చినవానితో సమా 
బిణుకువాబు నముగా, 

బీజు, యు జీవనము పడగొటు 
జీలుగు పెరిగిన మాలెకు టె 

కంబము గాదు 
5 “నా జీవనం 

బలబాన యునది ఒక వెద్దరక | వస్తుంది లి 

(బతుకు తెరువు చెడగొట్టు, 

పడగొట్టి తే నీ “కేం 

Ch 
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జీవనాధారము 

(బదుకు బెరువు, 

యము, 

జీవన్ము క్షుడు 

(బతికి యుండగనే ము కని జీ 

చెందినవాడు, 

జీవన్మ తుడు 

(బతికి ఉన్నా చచ్చినవాని 

వంటి వాడు, 

బీేవమాతృక 

న వమాతృకలలో ఒక తె, 

జీవము వచ్చు 

(బాణము చేచి వచ్చు, 

“సమ్మ తిం (బోవ నిందు, వచ్చితి గాన 

జీవము వచ్చె నాకో? 

గా, హరి, ద్వితీ. పం కి, 2885-86, 

జీవ శ్రాద్ధము 

ఘట శొద్ధము, 

జీవనో పా 

కాళ, కత. వీడ, 

జీవితము ఏమిగా చేసి పోయె 

దవు ? 

నా (బదుకు ఏం చేస్తావు ? 

ఎవరినో పూర్తిగా నమ్మి 

నపుడు అతడు దిగనాడగా 

అనుమాట, 

“నా జీవితంబు, నేమిగా6 జేసీ పోయెద 

కళా, తి.59, చెటు జెపుమం” 

జీవితములు సేయు 
వని కల్పించు, జీతమునకు 

పెట్టుకొని వారికి జీవనం 

వఏర్చజుచు, 

“తాం -గాక నుజియు మేదరులు గొంద 

అకు జీవితంబులు సేసీ చేటలు సాల, 

గావించి బండ్లను గడపీ యూతూర, 

పండితా, (పథ, పురా, ఫు , 476. 

జీవితములో నిప్పులు పోయు 

(బతుకు పాడు చేయు, 

“ఏమీ ఎరగని ఆ పీలను చదెజచి దాని 

జీవితంలో నిప్పులు పోశాడు వెధవ 
బొ 

| జుంజుజుక ట్ర 

వలుతుదుపులలు వగ రాతో 
ne (sn 

చేసిన దివిటీ, 
క, ర 

జుంజుజుపిశాచము 

కొఆఅపీదయ్యము, 

చందా, 6.98. 

జుంటి శే నె 
జుంఠటీగలు కూర్చిన తేనా, 

జుంటి మోది 

జుంటి తేగెవంటి మధుర మెన 

ఓమం, 
అ 

జాంటీ గ 

తేనెటీ౫, 

జుజురుకొను 

దట్ట ముగు, 

“జు జారు కొన్న తనూరువాసోము 

ములను, కానీ, 6.41. 

జుట్టన వేల జూపు 

కల క్రి త మూపు, తవు పట్టు, 

“నరునకో "నిన్ను జొట్టన(వేలనుం జప 

వచ్చు నే, 29 భార, (దోణ, 2.804, 
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జాటుపటు సిగపటు 
రు ag) a) 

జగడములు, 

“వాళింట్లో పొద్దున్నుంచి సాయంతం 

వరకూ జుట్టుపట్టూ _ సీగపట్లూ, 9) 

జుట్టులు ముడి పెట్టు 

వాళ్ల కరా పళ్ళ! కూ తగాదాలు 

చెట్టి తమాషా మూాచు, 

“వాడి కా ఊళ్లో ఏం పని? వాళ్ల వీళ్ల 

జుటు ముడిపెడుతూ కడుపు నించు 

క్రాంటూ ఉంటాడు) వా, 

రూ, జుట్లు ముడి వేయు, 

జుణీగింత వటు 
ర 

చెనుకకు లాగు. 

పార్వ. 4.118. 

జుణిగి పోవ నిచ్చు 

తప్పించుకొని పోనిచ్చు, వెను 

దీయు, 

““వపాశకలం బోయిన బోని, మ్మూకరణిం 

జుణిల పోవ నితునె యింకన్ ఏ 

కళా, 2.86. 

కస్ మున క లెస్స చూ చుక 

మాటాడు జాణిగి ప్ర పోరాదు.) 

. 167/. పం క్, 18. | 

బె, 

న్స్ 

వర, రా, నుం. 

జునుగుటీత 

మునిగి ఈబే ఈత. 

జున్నుగడ్డ 

జున్ను పాలు కాచిన గడ, 
Ge 

జున్ను దిన్న యొట్టియవలె 

ఏించిన నెనుక సామాన్య మై మెన 

వానిమై వునను పో దనువట్ల 

వాజేమాట. 

జున్ను బిళ్ళ 

నుు[బా 
అపూర్వ మై మొన దానిని అనుభ oe 

"తెనె తాగిన ఒంెబవతె అని 
వాచ్యార్థం, 

బహుశా జున్ను (లేన) తిన్న 

త ర్యాత ఇక ఒంక గడ్డి 

గాదం మేయ నుంకిం చ 

చేసా! ఇ దలా ఒంెకు 

అలవాటువై వచ్చినది. 

కరు గవయదు జున్ను దిన్నయొట్రియ 

వోన్ ఎ) కోమా. 8.160. 

జున్నుపాలు 

గడ గానీ ఆవు గానీ యిానిన 

"వెంటనే కొన్ని రోజులవరకూ 

వచ్చు వాలు, 

కాచి తే యిది గడ్డ కట్టుతుంది. 
అందులో చక్కెారో ఇల్ల మో 

కలుపుకొని తింటారు, 

చూ, జున్ను బాలం. 

జున్ను బాలు 

ఆనవు ఈసిన తర్వాత అయి 

దాజు దినముల నాలు, 

దీనిని కాచి తే గ డ కడు 

తుంది. చక్కెరో బెల్లమో 
-పసి కాచి తింటారు, 

చూ జున్ను పాలం, 

చూ, జున్ను గడ్డ. 

ఛాన్యవి శె శేషం. 

. జున్ను రేచిన రీతి 

తేనె తెళ్చైను. కదల్చినహ్వడు 



జుజు_ టి అం 
యి 

"తేనెటీగలు లేచినట్లుగా. 

అనుట, 

జుమ్మని గుంపులు గుంపు 

847 

లుగా బయలు వెడలువట్ల 

ఉపయోగించే సామ్యం. 

“జున్ను శ-చినరీతి సుర లెల్ల 

కన్న వా శేంగిరి కన్న ౯ తోవలప. >) 

గార. హరి, (ప, 10.520. 

జుబురుకొను 

గుబురుకొొను, గుంపు గట్లు. 

ర్వా. జుజురుకొను, | 

జుమ్మి కాడు 

విటుడు, 

యా, జుమ్మ కాడు, 

జుజ్జుపదనుగా 

జుఖుకొనుటకు వీ లగునటు 
అవి C౧ 

(దవముగా. 

“ఫరిపాటి మె జాటుపదను వండ 9) 

9.121. 

జుట్టు పదను చేయు 

“జుల్డుటకు ర్స్ లగునట్టు (ద్రవ 

భూతముగా చేయు, 
“చం దకాంత పు నీట జూలెన వెన్నెల, 

ముదురు వెన్నెల జుఆం పదను చేసిం! 

పారి. 2.49. 

జుట్టుక్"ను 

'జుజ్డున (తావు, చేతితో జుజ్జు 

కోను, 

చెదరి, ' 

జులు_జొద 

జనింప జు జనక్; ప 

 జాలుము చేయు. 

అధికారము చేయు, చెత్త 
నము చేయు, 

జూటకాడు 

నేర్చరి, 

“పంచె వాడినభ 0గిం బందుల నొప్పించ, 

' జూాకుకాం (డగునట్రివేటకాం (డు. >) 

జులున (గోలు. జి 

ధ్వన్యనుకర ణము, 

“పెక్కు వాసనల సాంపున నింపు 

ద్యాద, 8,22, 

జూటాడు 

మూాసగించు., 
రా. వి. లి. 

జూటామాట 

అబదము', 
డు 

66 _జూటామౌాట 

గదా!” 

అనుచు ెంచితిరి 

శవం 92.49. 

జూటుక తే 
నల 

వంచకురాలు, అబద్దీకురాలు, 

జూటుడు 

అనత్యవాది ॥ 

చేంకేెటేశ. 9 

జూదక తె 
న అ! 

వంచకురాలు, 

నది, 

జూదకాడు 

జూదరి, 

' జూదరిక తియ 
a 

జూద మాడునది, 

జూద మాడు 
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జూదరిధర్మము జేగంట 

నమ్మా రానిది, 1. చేతితో కొట్టు గంట, 

జూదగాని ధర ప్రవచనము. 

వా డెంత చెప్పినా మోనమే. 

చేస్తాడు, 
రాధి. 4.79. 

జెండా పీకుకొని పోవు 

కాపుర మె త్తివేయు. 
కొత్త, 148. 

జెండా పీక్కు-ని వెళ్లు 

సంసారము చె నె ల్రీ వేయు. 

“వాడు ఆ ఊళ్ళో జండా పీక్కు_ని 

వెళ్లాడు.) వా, 

జెటానజెటు 
6 ౧ 

జగ చెట్లు, 

భార ఉద్యో. 4.425. 

జెటిగవీరులు 
ట్ 

జెట్రీలు, గట్టి పీధులు, మొన 

గండు, 
లం 

కమా. 11.151. 

జెట్టవాడు 

మల్లుడు, 

జెల్ల కాయ 

చెంపకౌయ, లెంపకాయ, 

జెల్ల కొడితే దమ్మిడీ లేదు 
ఏ మాతం డబ్బు "లే దనుట, 

నా దగర జెల కొడితే దమ్మిడీ లేదు. 

నన్ను పట్టుకొని ఏం చేసావు ₹ 

జెష్ట వెధవ 

ఒక తిటు, 

పు నుట దరి దపుగొట్టు అనుట, 

CHE 

జక ( తాటికి ఒక కంచు 

పళ్లెం వంటిది కట్టి, లిక క్ట 

సు  తైతో దానిని “కొట్టి కాల 

మానాన్ని తెలియ జేసే వారు, 

అది జేగంట, 

“మును గడియారంబునం గట్రిన 

జేగంటరవము శే యనునెడటి 

న్ంవోీ, లన్, 

| 

| 
| 
| 
॥ 

పను 

౨, జయసఘంట, 

జేగురుపురువు 

(oe) 

జయజయధంనులు చేయు. 
“రాజీబాకీ కమారుం గాంచె సుమనో 

రాజన్య మాను కా జనుల్కొ జేజే వెట్టం 

(బ్రసూనవర్ష మమర శేణుల్ ప్రవర్త 0 

పంగకొ, వ మను, 45. 

జే నెంట 

(వతి జేనెడు నేలకూ (జేనా 

వెంట.) 

పండితా, ద్వితీ. పర్వ. పుట. 480. 

జే పరమెశా అను 
పారివోవు, 

“దుర్భర పాం డిత్యము జూచి దీన 

దళశకకా దా బోలు నీయయ్య జే పర 

మేళా! యనిపింపలగా వలబె విపస్వామి 

నంచుకొ మదికి నీరం, 2,125, 

చూ, జూ పర మేళశ్వరా ఆను, 
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(| 
Pane 

- 
= aaa బా 

జే సెటు 
కొని వీడు స్వేచ గా ఆ ఆస్తి నంతా 

రు 
కరగ దింటున్నాడుం” 

వా, 

స్తురించు. జేరుగళ్లు ఉత్త, రా. 1.14. స్త్ 
కోటలో ఫిరంగులు కాలు 

జేబుదొంగ 
టె చేసిన కుడ్యరం, ధములు, 

చేబులలో ఉన్నవాటిని 

rE 3 వేరుబందు 
తెలియకుండా కొట్టి వేసే 

వాడు. చబుకు, 

“పటంలో. జేబుదొంగ లెక్కువ. | జేవుణుగండ్తు 

కాస్త జాగత్తగా లేకపోతే జేబు ఖాళీ చూ. జేరుగళు, 

అవుతుంది వా. | జేవుణుజఅప్ప | 

జేబులు కత్తిరించు చూ. జేగురువురువు, 

జేబులో ఉన్నవాటిని దొంగి ' జేష్టరయితు 
6 

లించు. ' ఇద్గ్దనరైళు. 
టా కాకీయా. 229. 

జేబులు ఖాఖీ అగు 

ఉన్న డబ్బంతా అయిపోవు, జై తయాత వెడలు 

“పట్టం వెల్లి వచ్చే'సరికి జేబులు ఖాళీ విజయయాత్ర వెళ్లు, 

ఆయిపోయాయి ఎ) వా | దిగ్యిజయానిక్ బయలుదేరు. 

జేబులు నింపుకొను జెటజ్ొట (వడియు) 

డబ్బు నంపాదించుకొను, ధ్వన్యనుకరణము. 

ఆ నంపాదన అన్యాయార్థితం “ఆగి శాక యించుక యిడినక్కా జెడు 
| ౧ 

అ న్న్న సూ చ న కూడా గల్తల (గుచ్చిన నంజుడు మంటల దగిలి 

: నెయ్యి బొటబొట వడియుక ల” 

ఇందులో ఉంది, జె మను, 4.19. 

“వా డాకంసపెనీ పేరు చెప్పి జబులు " 

నింపుకోవడం తప్పితే చేస్తున్న పే జొత్తుక్ లు 

మిటి ౪ వా, దట్ట ముగు, గట్ట వడు, 4 

జేబులో వేసుకొను 
పద్మ, 9.187. 

వశము చేసుకొను. జొత్తువాప 

ఆ వశము చేసుకొనుట నత్తురుకందు, 

కమము కా దన్న ధ్వని అవ్వుజే పుట్టినబిడ్డ నెత్తురు 

గూడా యిందులో ఉంది, ముద్ద అనుట అలవాటు 

ఆ కరాళ్లి కాస్తా జేబులో వేసు కూడ, 

ర్ర్తు 
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“ాత్తుటం దడిసి జొత్తుపాపలవిధం ' జ్లోక్ర చేయు 
బున “నొత్తొత్తుల నలనీ, స 

జెమి, 2.75, | 

“భ్రాతుపాప యనం బొ లస దేవాము.? 
- సారం, 8.115. 

“వడసీనకన్నీరు వడియు నె త్తు తులం 

దడినీన ఆఅవికలు. 

గౌర, వారి, (ప 1048-1046. 

జొతు అెగయు 
అలాల 

కళనడితలల 

న,., 

జొళత్తు వెట్టు 

నజకు, ఖండించు, 

మెరా, 1.86, 

జొన్న బడు గుడ్తియెదువలె 
డడ oD 

CE భాస్క_, ఆర, 2,185 

ముందూ చెనుకా చూడ | 

కుండా, స్వెచ్చగా. 

మకు్క్కు, లి, 

చూ. గుడ్డియెడ్డు చేలో బడ్లట్లు, 

జొన్నలు గొన్న "బుణము 

పోవితు డయినందువలన కలి 

గిన బుణము, ఉమ తిన్న. కటు, 
ల్ 

' జోకొటు 
కళెజ్డ్ లల్రన జొన్నలు గొన్న బముణణంబు డు 

౧ 

బుణం వంటి నూట, 

నీంగుదున్ ౨” కుమా, 11.402, 

చూ, ఉప్పు తిన్న బుణము . 

జొజజొఆఅ రాలు 

ముణుగసురులు లాంటివి రాలు ' 

టలో. ..ధ్యన్యనుకర ణము, 

జొతీగ 
(అ 

వోతీగ, 

తాము చూూపజుకు, 

జొతుపాపలంబోతె ఫోకంబు నిగుడు? | 

బొతు లెనయ మొతి | 

| 1 నన్నద్దము చేయు. 
“ము హారభుండు 

. చేసుక? 

' వర. రా. బా. ఫు, 208, పం కీ. 24, 

బి సాగు చేయు, బాగు 

వేయు, 

“ఆ యెకరా నేలా సరిగా బోక చేసు 

'కోంటే మా కటుంచాని కేం ఢోకా 

ఉఇన౦బు జోకు 

_ లేదులి నొ, 

| స వోల్చు, 

4, నమకూర్చు. 

' ని -వేవిధంబున మౌ విత్తము బోక 

' వేసెదవు.” హరిళ్చ. 8.80, 

' జోకపడు 
జతవడు, 

శర 

జోకపటుచు 

జత చేయు, కలిగించు, 

“కాపించు, 

జోకలు గట్టు 

చు తము లగ్కు గుంపు 
ఆలానే 

1. చిన్న పిల్లలను వడుకొన 

"బెట్టి చేతితో తడుతూ నిద 

 కలాేేకములు నిదుర వోవల జోక్రా 

ట్టుచు నిదుర వోనినసుభగుండు రమ 

గుల్, జోకొటి పాడ నిదురం, కొను 

కీయ నూ రు 6జెం గను చెజివక 

యున్ +) భాగ, వూ, 10.195, 
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9, గెలుచు, జోడు గూడు 

కాశీ, 7.95. ' జత కలియు, 
ఏ, వరానగించు, జోడు గూర్చు 

కవిక, &.77. జత కలుపు 

జోగపటియ 
ది జోడు దజీయు 
యాగవటము, 

లు కలియు, 
జోగర గండ పనుల 

(గ్ర్రీపురుషులను కూూర్సువాడు, 

చి త్రకాగతను చెణబ-నుబాడు. 

జోజో 
జోకొట్టుటలో అనుమాట, 

జోటిపని 
మిథునకర్శ, 

జోడుకోడె 
1. నరికోడె, జత కాడు. 

“అమనమురుల బోన పుట్టిక సహవాస 

మయూఖుని వోడుకో చే సం,తమసము . 

వేరు విత్తు కుముదంబుల చక్కిలిగింత 

పుంశ్చలీ, సమితికి౭ బాక్కువాలు త య 

పారి, 241. 

9, సమానుడు, 

అతనికి ఇతడు జోడుకోజె. 

బండికి కానీ, కాడికి కాని 

కళ్లు ఎద్దులు రెండూ సమా 

నంగా "ఉండుట వచ్చిన. జ) 

య 
చా 

పలుకుబడి. 

“వాల్ళిదరూ జోడుకో జెల్లా పోట్లాడు. 

కొన్నారు, 3) మా 

జోడు గటు 
(=) 

జతేకటు, 
ఠి 

నిరం, లీ.20, 

 ఉతనరు మాతంగ కంధ సు 

జోడు, దణియం జాల దురాగతత్వ 

. మునంచేనీ ౨) 

_జోపాన మగు 

నా, న, 2061, 

జోడుణాలు 

ఒక ఆట, 

హాం'న,ః 8.146. 

జోడు వుచ్చినవాడు 
కవచహీానుడు, 

' “కోడు వుచ్చినవానిని గెదువుం బెట్టిన 

నానిని, 5) ఛార, శేష, 8.803. 

అలసివోవు. 

“తేరు. (దిప్పెదన్కు జోపాన మయ్యె 

. దేజులు. 

వర, రా, యు, పు. 486. పం కి, 10. 

జోపాప లగు 

చంటిపిల్ల లవంటి వగు, 

66 షల్రిక్రి వారి వవం శీలం దాలిచిన సం, 

“పలి బంతికొనల చోపాప లగుచు ఎ) 

ఉ, వారి. 1.151. 



జోలి యెజీగించు 
నంగతి చెమ్చా, 

“త్రో ల్వేలుఫు వేలిమి సాణిచిన, చోలి 
మయొటింగిం చి అచ్చ, యుద్ద, ఓరరి, 

బోటు._జోలి రిల జోలె___రుంకూ 

జోబుటీ గ ' జోలెకాడు 
చూ. జోటీన |! భిక్షుకుడు. 

| 

జోలపాట జో సజచు 
వలలను ఊచుతూ సాకే అ క్. జొకొట్టు, చిన్న విల్ల లను 

' వడుకొన బెట్టి చేతితో 

జోలపాట వాడు, _ఉన్హోే సఅచుచు సన్ను తీ బాడు,” 

శిశూన్న ము, | : లు ఇస అల్ 

పాండవో, 11, జోన్యము అ వః 
భపివ్గతును తిశ్యాన్త జోలి (తవ్వు | లీ ఫో” తూ 

అనవనర మైన విషయాలలో లాటా! 
యా జ్ క్యము కలిగించుకొను. రా జవ్వు 

ధ్వన్యనుకరణము, వాడుకలా-  జౌరుకొను ఒకరి జోలి సీ కెందుకు ?-వాని జవుదవొను, చేతులతో త్రీసు 
జోలి సీ కెందుకు? వీ సంగతి. నారు 
నిను భూచుకో _ వాడు ఒకరి, . యా, జవురుకొను 
జోలికి రాడు - అనురీణిగా ాకివె రము 
వ్యవహారం, ఇది జంటవదంగా * దాయాదుల వగ 
కూడా “జోలి-శొంకి అని చూ, దాయాదిపోర, 
వ్యవహరిస్తారు, "జ్వరము కాయు శ“ఆయివారముల కె డాయువారలడోఢ, రము వచు 

జోలి (దవ్వుచుం బెస్కు_ సుద్దు లాడు, ల ట్వ స్ప" కుక, 2,172, ! “రెండు రోజులుగా వాడికి జ్వరం 
' కానూ కంది వొ, “ఆనఘ! వేళ్యావిడం బ వర్తనము. -౨ 

లెన్న, నిసుకపాతణ యాజోలి యేల జ్వరము వచ్చు 
(తవ్వ, (తె జూ. జంరము కాౌయు, 

“పడి రోజులనుంచీ జరం వసూ ఊొండి, 

. ఆందువలన ఎక్క డికీ రాలేదు,’ వా, 

యుంయూమారుతంగా సాగు 
నిరర్షళంగా, జగన్ఫోహనంగా, 



ర్యుణ___రూడిం 

వాని మాట “కేం? షుంరఘామారు 

తంగా సాగుతూ ఉంది,” 

రయుణయుణతాా-రము 
భ్యన్యనుకర ణము, 

రుణయుణ (మోయు 

కంక కాదులు ధ్వని చేయు, 

ధ్యన్యనుకరణము, 

చౌ, 

యుణత్యారము 
ధ్వన్యనుకర ణము. 

రుమ్ము రుమ్మను 
ధ్వన్యనుకర ణము, 

కమా, 11,155, | 

రుల్ల ను 

((పాణములో, గుండెలో) 

దిగులుపడు. 

థ్వన్యనుకర ణము, 

రయుళంరుళ 

రుణరుుణవంటి మాట, 

ధ్వన్యనుకరణము, 

రుళ జళ 
ధ్వన్యనుకర ణము, 

రుళరుళ 
ధ్వన్యనుకర ణము, 

రూడించి నిలుచు 

నిక్క_బొడుచుకొను, 

66ర్రూూడీంచి నిలిచిన స్తబ్బగోమముల చే, 

(బ్రహ్మాండములు తూంట్ల చొానలుగను ల” 

రాజనోే. న్, 86. 

రూడించు 

తిటు, 
లు 

“వాడు కనిపి సే నాలుగు రూూడించి 

పంప్రుడా మని ఉంది,” చా, 

85 

పొడిలా ఆతుకుతుంది,'? 

PE వలయాల నాశన రాళ సాలాం 

బి రరూళి___టంక 

న. OF | 

రూళి సేయు 
జాడించి వేయు, 

భషాడించి అని కూడా నొక్కి 

చవ్వటలో అంటారు, 

“కడీది మావంతుని బడ యూళి సేసీలి 

బస, 4,98. పుట, 

"చూరు యూరున 

ధ్యన్యనుక రణము, 

6ర్రనోరురనోరున చారుణాసార 

మడ రె,’ సాంస, 5.50, 

ఇ క ఇ అను 

నంగినంగిగా మాట్లాడు, 

“ఆలా ఇ ఇ ఇ అంటా వేరా. అదేదో 

వా, సరిగా ఏడ్చు.” 

టంకప్పపొడిలా అతుకు 

పొందికగా కుదురు, 

బంగారం వెండి వస్తువులను 

టంకం పొడితో అతుకుట అల 

వాటు, దాసి Gi వ చ్చ న 

వలుకుబడే, 

“వా డేమి మాట్లాడినా ట౭ంకపు. 

వాః 

టంక ముపుల్ల 

కంచరి సాధనము, 

టంకవాటు 

అలనాటి ఒక నాకౌము, 

' టంకసాల 

నాణొములు ము[దిం వే 

వోటు, 

టంకసాల వాటు 

అలనాటి బంగారు నాణము, 
జాన 



టంగు.__టక్కు_ 854 టక్కు..__టాలా 

టంగు (లు తైగు 

వని అయిపోవు, 

“ఆ కాండ యె క్కే. సరికీ నా టంగులు 

తెగిపోయాయి?’ బో, 

టంగున కొడదా మంపే 

దమ్మిడి లేదు 

బొత్తిగా డబ్బు లే దనుట, 

టంగువారు 

జీనుకు కశ్లే పకైడ, 

టకటక 

1. కటకట, దైన్యము. 

భాస్కర, 96. 

2, నడచుటలో ధ్యన్యనుకర 

రాము, 

“టకటశా నడ చి వస్తున్న ఆవి 
డెవరు కై? వా, 

టకటొంకులు 

"వూననములు, 

గీర, 18, 

రూ, టకటంకులు, 

టక్కరి పూటతాటలు చేయు 
ఆబద పుపహూటలు పెట్టు, 

ధనము చక్క_నం కాని, 
గె. వారి, ద్వితీ. పం క్షి, 64. 42, 

చూ, వూటపడు, 

టక్కు. టమారము చేయు 
మోనము చేయు, 

“వా డేదో టక్కుటమారం చేసి ఒక. 
గారమిచి కటించాడు.ి? వా, 

ళు శ 

టకు. పెటు గ్రా ఇట్టా 
మాయ చేయు, 

నరుల? 

శమబ్బునం డక్కు_ సెట్టి తుబ్బాంగన 

రథ్య వేం...) జేం? పంచ. 1.246. 

టకుగ_లాడు 

దుర్నార్లుడు, అబదీకుడు, 
౧ ధి 

టముకు వేయు 
దండోరా వేయు, వాటించు, 

టలాయించు 

ఏదో ఒకటి చెప్పి తప్పించు 

కొను, 

“ఇదిగో యిసాను అదిగో యిస్తాను 

ఆని చెప్పి నాలుగురోజులనుం-చీ టలా 

పొ యిస్తున్నాడు.? 

టస్సా దించి వేయు 
తిష్ట వేయు. 

టాకాలు తెగు 

లా వగు, 

టాటాలు గుణీంచు 

కోతలు కోయు, 

(కష్టా శ్రీకి క్రిం బడ త్రి టాటాలు గుణీ 

నే "నేరు మజేయును నేని 

వి్మపనా, 1.29. 

యింప్కు 

న caer బళా మంచివాండవె పో 

“టక్క_రి వూట తాటలు చేసి చేటొకచోటు గానవె కదా టాటాల్ 
 గుణించంగ న్. ,..... 93 

(పబంధ రా, 748. 

భూ, టాటాలు గుణియించు. 

టాటోటుకాడు 
మోనగాడు, 

ళ్ళ ర్మ 

 టాలాటోలీమాటలు 

మోసపు మాటలు, అబద్ధ 

ములు, 



టింగు కుక్కు 855 “శకర్కీ..__టోపీ 

వాడి వన్నీ టాలాటోధీమాటలు. 

వాణ్ణి నమ్మి తే ముం చేస్తాడు.” 

టింగున మీటు 

శాస 

ధ్వన్యనుకరణము. 

దశా. 4.119. 

టింగు రంగా అని 

స్వేచ్చగా, తన "కేమి అన్న. 

సిమూతో, 
ఈఇటము మదిలోన నూని యచ్చటుల 

సత్త, టింగు రంగా యటంచు నింటికిని 

జనియె,’ (శవ. 4,107. 

చెంకాయపాలు 

బంకాయనీళ్లు, 

చుంకాయ పిచ్చికొండ అను 

భయ। భాంతు డగు, 

నభాకంవంతో ఒక వండితుడు 

రాజు దగ్గరకు శుంకౌయ 

తీనుకొని పోయి, భయవడి 

మాటలు తడబడి “బంకాయ 

పిచ్చికొండ అన్నా డని ఒక 

కథ, 

“కుంకాయ పి చ్చీ కొం డన 

వలయు.'? గీర, 80. 

బెంకి పెటుకొను 
టె 

ఉనికి పట్టు కానించుకొను, 

“చేంకటాచలంబు వంకం డెంకి 

వట్టుకొని ౮ శా. మా, తి,46, 

బెక్కు.లక త్ర 

ఏిలానవతి, 

ఇందులో నిరనన కలదు, 

చెక్కులాడి 

చూ చక్మ_లక శె, | 

"బక్కు-లాడు 

"ఒక్కు- లు వోవువాడు, 

"చెక్కులు పోవు 

జంభాలకు పోను. 

' చక్కా మెగుర గొట్టు 

మరణించు, 

బంక. మొన, 56. 

టొకాయించి మాటలాడు 

తిరుగబడు, ఎదిరించు, 

టోకరా వేయు 

నూనగించు. 

క6ర్నద్రి నో యిసా నని పది తాపాయలుూ 

తీభుక పోయి టోకరా వేశాడు.) చా. 

టో కిచ్చు 
మల్లురు భుజాలు "తాకించు, 

చందా, 4. 211. 

టోకువ్యాపారం | 

"విద్ద ఎత్తున జరిచే వ్యాపా 

రం -- చల్ల రది కాదు, 

టోపీదాను 
మానగాడు, 

టోపి పడు 
మోనవోవు, 

“వాడీ మాటలు విని టోపీ పడ్డాను, 

రూపాయలు గంగలో కలిసీ చెయి 

పోయాయి ఎ రే 

మాటా. 65, 

| 

మూాగసగించు, 



టోపీ. స్సా 856 శావు..డక్కీంం 

“అపై యినవీ చప్పి వాళి యెలాగో' ఠావుకొను 

టాపీ చేశాడు చెలకొను © ॥ 
వాడికి ఎలాగో టోఫీవేసనీ ఆతడి ఆ సీ. 
అంతా కాబేనినాడు.”’ వా ' ఈపావనిముందర మళశకము రావణు 

టోపీ వ్యవహారం 

దగుల్బాజీ వ్యవహారం, 

“వీడు బంగారు చేస్తా ననడం, శిష్యు 

దన గంత పటి రాచ లేండే, బేవుని 
రి 

కీర్తి జగ తృయి కావు కొనంగ నూర 
' కండుటయ కాక యనిక ఏ 

నమోర, 4.84. 

' రేవిణీ వేయు 

తిష్ట చేయు, 

“ఆస్వాములవారు పక్క ఊళ్లో శవిణీ 

వేశా రని తెలిసింది,” చా, 

డంగయి పోవు 

షి భాంతు డగు, బి త్తరవోవు, 

“ఆ బంగళ్కా నిలువెతు సోఫాలూ ఆవీ 

చూచేసరికి 

పోయాడు. 

లను చేర్చడం యిద౦ తౌ చూ సే ఇదేదో 

టోపీవ్యవహార౦గా ఉంది? వొ. 

ఠంగు ఠంగను 

థ్వన్యనుకర ణము. 

కళా, 8,109. 

ఠంచనగా 

సరిగా, 
౧ 

కొత్త, 280. 

ఠవఠవ పడు 

చింత వడు. 

“రఠరధఠనపడ నేటికి మది, శివగోచర నీకు 

నన్ను జెం చొకండు [కుతి వ్యవహాశే 
తరమతీమునం దవిలి మహాభ కిం నొలువ 

దయ ఫుటుటయుక.?”) 
ర 

కాళ. 8,107. 

ఠవఠవ లేక 

1. (శమ చేక, 

మనవాడు డంగయి 

CM 

' డంగు(జాలు 

తెల్లగా నలిగిన బియ్యము. 

దంపుడు బియ్యము. 

శ్రర, 

' డంగోరా వెయు 

కళభ్రవభవ తే కరుగుదుము హుటాహుటి | 

చడలన్ ౨ 

దండోరా వేయు. 

“ఆకిడక ఏం తెలిసీ నా ఊరంతా 

డంగోరా వేని వసుంది.” వాం 

'డంబు సూపు 

దర్పము చూపు, మను. 1.76, : 

బి, జంకుకొంకు తేక, 

“కవరవ (కొత్త (కొత్త యగుటం ఇని 
యించెను నికు నేడు? 

వేం, పంచ, 4.576, 

ఠస్సా చెప్పు 

తిష్ట వేయు, 

' “మనుజకోటి కరోటి మాలికాభనీత 
వ్ ర్మాంబరంబులు మేన డంబు 

సూప్ శుక. 1.880. 

డక్కా౦చుకొను 

"కా పాడుకొను, 

అచ్చ, సు 0 146; 



డగ్గు---డవ ర్ కబ్బా__డన 

డగు తిక పడు 
"మ! అలాల | 

గద్దదన్వరము కలుగు, 
౧) 

“ఈక్ర్యంతు నిడయాయు వగల డగ్లుత్తి 

వడం, 3) కాళిందీ, 8,205. 

డగ్గు త్రిక వెట్టు 

“గద్రదన న్వను డగు, 

“నిట్టూర్పు నిగుడిం చి డస్త తక వట్టి, 03 

ఛార్. కర్ణ, స్ 

డగు తిక వెట్లుకొను 
గ లాం ట 

గద్దదిక యెర్పరుచుకొను,. 
“అని డగ్లు లీక వెట్టుకొంచు ఘన 

పమ్మొంతర్నిరద్ధాకుం డై జ, 0) 

కళా, 7.97. 

డగ్గుపడు 

గాద్దద్యము నొందు, 
౧ 

“డస్పపడుకత్తు కలక | 

(శరం, 9,251], 

డచ్చీలు కొటు 
ఆ 

డంజబాూచారములు పలుకు, 

కవాడ్రు పొద్దున్న 0-వీ సాయం।తేం 

వరహ డ్పీలు కొట్టడంతో సరిపో 

తుంది. వా, 

డప్పిగొను 

డస్పివోవు. 
భార. ఆర, 7.240. 

2, దాహము చెందు, 

నెష, 9,177. 

డప్పి చెందు 

తగ్గిపోను, శీణించు, 
భార, శాం, 1.52, 

డప్పులు కొట్టు 

డంబాభారములు వలుకు, 

డబ్బా డవార్ విగించు 

నన్నద్దు డగు, 

(శ్రీరం గే, చ 22, 

డబ్బా వాయించు 

వరీతంగా పొగడు, 

“నాకూ డబ్బా వాయిం౦ చేచా ళు 

ఉఆంెటే ఈ పాటికి నేనూ గొప్పవాణ్ని 
శాక ఫోయానా ఫి 

డబ్బుకసాల 

డబ్బు ఇబ్బంది, 

రాయలదీనులో ఇది యుక్కు 

వగా వాడుకలో ఉన్నది, 

కరః మధ్య డబ్బు కసాలా ఎక్కు 

CER 

వయి౦దిం! వొ, 

డబ్బు డుబ్బు 

ధ్వన్యనుకర ణము, 

డబ్బూ దసకం 

ధనము, జం, 

“డబ్బూ దసకం యేమెనా "తెచ్చా 

వా ఇ వట్టి మాటలేనా 22” వొ, 

డయ్యక శుయ్యక 

అలపూ సాలపూ లేక, 
= శేతు దండఖండన మొన 

రించుచుం బిెనలగె డయ్యక (కయ్య 

కతండు గండునక౯,? 

భార, కర్ణః 8.169. 

డయ్యణాటు 

అలసీవోవు, 

విక, 5.189, 
' డవులుకాడు 

వముహా డంబాచారపు మనివీ, 

అందగాడు, 



ద్ స్పి_డాగీ 858 డాగిడాశీ 

డస్సి దట్ట మగు 

చచ్చినంత వని యగు, 

బాగా అలసిపోయా ననుట, 

“డప్పి( గుందితి దని స్సి దట్రంబు నెతి, 3 

క్రి 6.44. 

దట్టం అంకు కళేబరం, 

యి ద్దు లూ, 

శగేడైలూ. వివ 

యంలో నేటికీ ఆ చరం 

ఒలిచి శుభవరిచే జాతుల 

వారు ఆవ యోగించడం 

బాగా సినిపి స్తుంది - ముఖ్యం 

గా రాయలసీమలో. 

కఠరైచ్రే | రామిగా! పోలి రెడ్డిగారి ంట్లో 

దట్టం ్హమూసుక రాచాలి ఈ 

డాకలు 

బండిచ।క్రం. 

డాకొను 

జాగు, 

సిదవడు, 
డు 

ము ఖ్య ౦ గా 

ఆవులూ, 

వా, 

డాగిల్మి ముచ్చు లాడు 

తగులుకొను. 

ఇత్యాది భావచ్భాయలలో 

వినవచ్చే మాట. 

డాకొలువు 

దగ్గ అకు రప్పించు. 

డాగన(ముచ్చిళ్ళు 

దాగుడుమూతలు - ఆట, 

డాగన( ముచ్చులు 

“డెక్క (6 

' బటుటయును,” 
se) 

చూ, డాగనముచ్చిళ్ళు. . 

డాగికొను 

దాగు, 
వ. 

డాగిలీమూతలు 

చూ డాగనముచ్చిళ్ళు 

దాగిలిమూత లాడు, 

“ఏనుగు. పీనుంగుల డొక్క_లలోం 

జిక్కి డాయగిలి ముచ్చు లాడుదయ్యం 

పుం దొయ్వూులుల. ..)) 

కా, మా, 2.గలి, 

డాగిలి ముచ్చులు 
చూ, డాగిలిమూతలు. 

డాగి సేయు 
కౌొలయాసనము చేయు, 

“చను నే పెండిలి జాంగ్ సేయం” 

శరాధా. 8.109. 

డాగుడుమూతలు 

చూ, డాగిలిమూత లు, 

డొగురుమూతలు 

చూ, డాగుడుమూత లు, 

డాచిన ట్రరుగు 

ఏదైనా తప్పక తనకు 

అక్క_డే దొరుకును అన్న 

ధైర్యంతో వెళ్ళునవ్వుడు ఆవ 

యోగించే వలుకుబడి, 

డడుగాతి గొజక వేయు 

చును డాంచి,నట్టరిగి ఉంకిల గని వీ 

మను. 4.48, 

పూర్ణం ధనాదులను గోతిలో 

పూడ్చి పెట్టడం అలవాటు, 

ఆ పూడ్చి పెట్టినవాడు దాని 

దగ్గజకు వెల్లినరీతిగా అనుట, 
(కస్ట అబ్బగంటు నాదగ్గర చాచి పెట్టి 

నట్టుగా వచ్చి అడుగుతున్నా "వేం లో 

వా, 



ఛు 

డాచెయి “అతి దుఖాన్విక డించి పోవ 
ఎడమచేయి, దావలచేయి, దగవా (౫ హర, 8.86, 

డీందబడు “ఆలరారు డావేత నజాకపాలంబు,? 

పండితా, (పథ, వాద, పుట, 617, 

డా చేయు 

ఊనుకొను, 

“అచ్చి నిట్టల పుంజినవం బోలు మున్నా. 

రగు మున్ “డావేసీ.. 

పాండు. 8,160. 

డాబు చేయు 

1. దర్భము చూపు. 

9, మూనగించు, 

వేమన, 

డింక వేయు 

నేడు డింకీకొట్టు అనేరూవం 

లోనే యిది కానవస్తుంది. 

ఆంధ భాహౌర్ల వము, 

డింకా కొట్టు 

శర్మ 

చూ, డింక వేయు. 

డింకీ కొటు 
అ 

తల|కిందు లగు, చచ్చు. 

“వాడు ఆ చట్టా వ్యాపారంలో దిగి 

డింకీ కొట్లాడు, 5 

కవాడు కకంమో ద పోయి అప్పుడే 

యిర వె యేళ్ల యింది, ఆక గాడే 

యొక్ళడో డిం! కొట్టి ఉంటాడు.) 

బో 

CR 

డించి పోవు 

దిగవిడిచి పోవు, 

[కందు వడు, మునుగు, 
“దుఃఖాచ్చి నంగన డీందంబడి వంది 

కోమా, 11.58. 

డిందుపడు 

1. దిగులువడు, 

9, తగు, 
౧ 

“దెిక్సాలకాదుల డెందంబులు దిండు 

పడి,’ భాగ, స్మ. 6.282, 

డిందు పజచుకొను 

తగ్గించుకొను, 

“సం తౌపంబు డిందు పజచుకొని,”' 

భీమ, 8,4, 

డిందుపాటు 

మనస్లిమితం, 
థి 

విక, 8.106, 

డేగ(ద్రావు 

1, అణచి వేయు, 

౨, విడిచివెటు, 
లు 

డిగబడు 

(వేలాడు; కూలు, 

డిగు వడు 

తగ్గు; శాంతించు, 

““అనేకవిధంబుల నతని యా(గవాంబు 

డిగువడం శెప్పి,’ 
భానుః అర, 259, 

డిగ వాలు 
౧౫ 

దొెగజాటు, 

దగ్గ దాటు 

కిందికి దుముకు, 



డి ___డల 
౧ ళం 

860 డిల్ల డీలు 

లలా 

డిగ చావు _అమన్తోజున కెర యిచ్చి డిల్లపడం? 

(] చూ, డిగ( చావు... కోవిక, 8.99. 

రానా శలపాః డిగన ల్లి బాటు 
౧౫ | 

తటాలున, “అధైర్యము. 

డిగ్గున డిల్ల పోవు 
చూ, డిగ్గన, అభ ర్యవడు. 

డిగుపడు | “డ్తారుకువా[దుల నంట నూహీంచు 

౧ ల ' నూహించ్చి (శేళు మలంగిన డిల్లపోవులో 
న్యూన ముగు, DS 

0. 
“చుక్కల సో యగ ౦ంబు ముత్యాల | సాంబ, 1. "7 

బెడంగు డిగ్లు పడునట్లుగం జేసిన బాగ. . డివుడివ్వులు లిఖించు 

పుంబలీ.?) ” యయా, 4.168, అనుకరించు. 

డప్పకాయ “వృధా డివుడివ్వుల్ లిభియింప 

1.అల్లరివాడు, శుంఠ, క్ లాం కల, 86. 

2 తోరగాయ. ba ను, ఎదుర్కొను కు కొను, రొ ః 
డిపషకాయ కొట్లు మ రా 

న్ ' డీకొలుప్ప 
తలవె కొటు, 

లా ల (పేరేపించు, కలుపు, 

డిబ్బు డెబ్బను దా, డీకొల్పు, 

ధ6ంన్వనుకర ణము, 

వల్ కమా. 11.155, డి డిక్కులాడు 

డిల గుడుదు 1. ఒకదానితో ఒకటి కొట్టు 
+ 

భయవడు, కొను, 
“ఆయిన నిట్టి మాట  యావెలందుక ' 

యొద్ద, ననిన కల గుడుచు నట్టు గాన,” 
య 

కాళిందీ, 9 120. 

డిల చెడు 
౧ 

న 

“కంళెని పణ మూ(దికొని డెల్ల చెడి 

నట్లు, పరవశకు గతి రుగ్గుకరణి నుండ. 00 

ఇందు, 4,5, 

9 పిల్లలు ఆడే ఆట - తలకు 

తేల డీ కొడతారు, 

' డీలాపడు 
నష్టవడి డి చితికివోవు, 

' “వాడు వ్యాపారంలో నష్టం వచ్చి 

డీలా పడిపోయాడు పాపం [03 వా, 

డీలు పడు 

బాధపడు, 



డెంద.. డేగ 
డీలు. డెంద 861 

డీలు పజుచు 
2, మనసు వచ్చు - ఇష్టపడు, 

తక్కు_వవణచు. ' “ఊడిగ మిటు నటు జేయ నతని 

' జెందము గరయుకాతి కళా, 469. 

డీలుపాటు 
(1 

బలహీనత | డెందము డిందుసజిచుకొను 

డీలు సేయు మనను దిటవు చేసుకొను. 

క 
_ఊత్రదనంతరంబ డెందం౦బు డిందు 

తగ్గించు, , పజచుకొని ఛైర్యబలంబున౬ గ ంఠగద్ద 

డుబుడక్క_వాడు | దిక వారించుచు. ..* 

బుసబుడక్క_లవాడు. 
కళా, 8.102. 

డుజ్లుచ్చి | డెందముముల్లు 

ుడానికి పలుచుటలో వళ్లు | పబ్రైదయశల్యము. 
య 

వుల నదిలించుటలో - మాట, 

డులడుల 

రాలుటలో ధ్యన్యనుకర 

అము, 

డూడూ బసవన్న 

అన్ని టి! తల ఉఊపువాడు: 

(“ప లిగింజలు తింటావా బసవన్నా 

అంయే డూడూ అన్నా డట సా, 

* కాండ వట్టి డూడూ బసవన్న, వాళ్లే 

నాన్న నడిగి తేనే పోతుంది. 

డెందము కంద జేయు 

మనసు నొప్పించు. 

“ఆత్మబోధ ని;ష్టం దప మాచరించు. 

ముని సంహతి జెందము గందంజేయు . 

కా, మా, 227... చుక? 

డెందము కరగు 

l. హృదయము [దవించు, 

కవిగియారం గ 6గలించుకొని కరంగిన 

జఊఉజంద౦బుఆ 

న తించుపోలిక టల 
Pn =) 

వొ, 
ఖ్ 

రెంటి నొక్కటిగ | 
పారి, 2.58. 

“ములోకములక డెందముు ము ల్లగు 

దశకంఠుతోడి (మచ్చు రగుటక్ 

స, యుద, 818, భాస థి 
చూ, గుం డగాలము, 

డెందములోని కొల్లు 

భాస్క_. యుద. 246, 

చూ. జం దహేముల్లు, 

డెందాన చేయిడి న్నిదపోవు 

నిశ్చింతగా నిదపోను. 

“నృపతి డఇందానం తేయిడి నిద 

పోవు.’ ఆము. 4.261. 

చా. రోమ్ము న చేయిడి నిదపోవు, 

' డెబ్బదిపదకొండు 
అనేకం. 

' “పఫ్రృుటకు డెబ్బది పదకాండు తొటుకు 

లుండులి (శవం కక. 

డెబ్రై పదకొండు 
చా “డెబ్బది పదకొండు, 

| డేగకట్లు 
| రాం 

సిశితదృష్షి, 
చి 

జగ il le 



డేళ___డొంక 862 డొంక___డొక్క- 
_ 

డెగవదనుగ ' డొంకలు దూరు 

అరకొరగా; మితముగా, అల్ప కార్యములకు పూను, 

“డేళపదనుగ భోజనము సేసీ,)) జగన్నా. 17. 

. రం, 1.78. ' శ్ సారం: 1.75 ' దాంగియాడు 
గొట 

 దోగాడు, 
చెండ్సి లో అయిదననాడు సారం. 1.49. 

వధూవరులను ఎతుకొని ఆదే, - 
ధూ లావి ' డొంగులువాజు 

ఆలు, 

“జంపతుల శకెన డేగాట సమయ తొజ్హ లెర్చడు, 

మందు.) ' డొకారము చొచ్చు 
బుద, 8.102. . 

థి శరణు చొచ్చు. 
డేరా ఎ త్తివేయు 

ఆ యూరినుండి వలనపోవు, 

కర స్వా-6 డెప్పుడో యీ ఊరినుండి చేరా 

యె తేశాడుఎి వా, 

చూ, గుడార మె తిజేయు, 

డెంక తిరుగుడు 

| 
(| | 
॥ 

1 

t 

| 

| 

| 
i 

(| 
| 
శీ 

{ 
i 

సూటిగా చెప్పక అటూ 

యిటూ తిప్పి తిప్పి మాట్లాడు 

పట్లా, సూటి కాని చారీ 

ముదలగువాని పట్లా 

పషంగా ఉవయోగిస్తారు, 

“వాడు అడిగిన (ప్రశ్నకు సూటి-గా 

సమాధానం ఛ సే చెప్పడు. ఆ డొంక 

తిరుగుడు మాటల్లో వా డేం చెపు 

న్నాడో కూడా తెలియదు.” వాం 

ఈజంతకలునుంచి బొంచాయి మెయి 

లెక్క చేరగా మదరాసు చేరక 

పాకాలమోద ఎందుకు పోవడం? డొంక 

తిరుగుడు దారిలో చేరడానికి మూడు 

నాళు పటుతుంది.? వొ, 
౧ టబ 

వే 

జూగత వెధవా 1) 

' కకరుణను (బోవ మం చని డొకారము 

నాచ్చెను నా.” 

పార్వ, 5,207. 

“రగరి మాని యొక్కు_ట. డొకారము 

సొచ్చు మహా(దులో యనన్ ౨” 

చందా, 1.18. 

వా విళ్ల, వ. లో లోవల 

(వవాళించు అనే అర్థ "మొకటి 

యిచ్చి ఇందలి తొలి 

(వయోగ మిచ్చారు, సరణు 

సొచ్చు ఆనుకు నది, 

షి శి డొక్క బలీ ఉ "లు కట్లు 

తొటు, 
లు 

మాటు, 

“పివి వీధిలో ఇంకోసారి కనబడ్డా 

వంశే డొక్కా -వీల్చి డొలు కడతాను 

CH 



డెక_డొకరా 
868 " డ్రాక్కు-డోకు 

డొక్క- జెనెడు గాదే . డొక్కుపడు 

కడుపు చిన్నది కాదు కదా!, 
సంకోచము కలుగు, 

అనుట, 

కా త, ఉ8ిరి 

ఇంత కడుపు పెట్టుక్"ని ఊరక 
' డొల్లనడుచు 

కూర్చున్న ఎట్లు అనుసందర్భ
ు , చంపు! 

ములోని పలుకుబడి, 

య 

కోనం ఇన్ని సపాపాలా? అనీ | బాలక డుపు 

అవుతుంది 
'డ్లాలి డొలి 

గ ఉం 

“అకటా !, బగ్జున మండడు నీకును, | 

సి గ్నించుక లేదు డొక్కా జ్రేచెడు | 
డా 

గాడే! 
శుక, 8.277. | “నీ విప్పుడ పొమ్ము, వడి డొల్లి డొల్ల 

డొక్కబుట్లి 
శ్రీ వారణాసికిన

ి.” 

అ 
= హండిశా. (పథ. దీర, పు 118. 

శే పాటి విడిన తాటిఏిత్తు. | ) 

శ, రః | డొల్లుపుచ
్చకాయ 

డొక్కలో పెట్టుకొను '  అస్టిరుడు, 

చూ కడుపులో పెట్టుకొను 
“ధభాడు బటి డొెల్లు ప్రచ్చకాయ

 

డొక్కలో చెదలు 
| ఎక్కడొ నాలుగురోజులు ఉండడు. 

| 
| 

వా, 

మర చిపోసి దురుసుమూటలు
 డొలుపుజె 

లు 

అనినవ్వడు అవి మరచిపో ల్లుణుల్డరా 

-లేకున్నాను అనువట్ల ఉప ' లొ త్త తలలు, 
లోన ఏమో 

యోాగించే మ
ాట 

| తేసిసి, 

“వా జా రోజు అన్నమా టల
ు డొక్కా 

ఆము. 6.17 

లో చముదులుతు 
న్నాయి చచ్చినా కొలుహో గు

లు 

మరఠి-చిపో లేను” 
వా, | ౧౧ 

బోలుగా ఉన్న పోగుల
ు, 

డొకగాకుర్సి ఉన్న... 
డోకు వచు 

చదువుకొన్న. -* 
ర 

“వాడు కాస డొక్కు_కుది 
ఉన్న ' 

వాడు, ఏం చెప్పినా (గహిస్తాడులి 
“ధానిరూపం చూసే డోకు వస్తుంది 

బొ | 

Ch 



దోగా___ఢక్కా ఢమ. ఢోకా 

వాంతి వచ్చుటచైె వచ్చిన 

పలుకుబడి, 

డోగాడు 
టోగాడు. 

డోగి యాడు 

డోలు కట్టు 

అవహాన్యము చేయు, 

ఢంకామీద దెబ్బ కొట్టి 

బాహాటంగా, గట్టిగా, 

“వాడికి ఒక అతురం రా దని ఢంకా 

మోద దెబ్బ కొట్టి చెప్పగలనులి వా... 

ఢకాఢకి 
థ్వన్యనుకర ణము 

ఢకీలు ఢకీలున 
ధ్వన్యనుకర ణము, 

ఢక్కా మొక్కీ_లు తిను 

జీవితంలో కష్టనష్టాలను అను. 

ఛపంచు - ఎగుడు దిగుళ్ళను 

చూచు. 

“| పలుకులు వినే.) 

తిన్న వాడు, కాస వసే కళ్లు తిరిగి 

పోతే దిగులపడడం 

వొ, 

కాస 
—0 

కృష్ణ. §్ర.29. 

డిలి కి డిలి, పలికి వలి 
య na) ళం య 

చెదది ఎవెదబే, చి న్నది 
రు రలు 

చిన్న దే, 

కాని దేనితో అందం దానికి 

ఉండనే ఉంటుంది. చేని కే 

అనుట, 

“ఢిల్లికి ఢిల్ల పల్పిక్కి పలే యని చెప్పునట్టి 

శీనివా, 1.57. 

ఢిలీ మహానగరం, వలె 
(nm పడు. 

చిన్న[గానుం. 

నోకా లేదు 

తోటు "లేదు. 

“ఆ పాలం పండుతున్న దాకా వాడి 

కేం ఢోకా లేదు, వా, 

న hi 
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